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Medidas podem elevar
arrecadação em R$ 299 bi

Desonerações que
beneficiariam
empresas se
limitariam a R$ 49 bi

Isenção total de tributos, por um
ano (até abril de 2021), para micro
e pequenas empresas optantes do
Simples Nacional, que seria uma
ajuda importante neste momento,
representaria uma desoneração de
apenas R$ 20 bilhões.
O cálculo foi feito por entidades
representativas de auditores fiscais
da Receita Federal, dos estaduais e
Distrito Federal e dos municípios.
As entidades reuniram dez medidas tributárias emergenciais para o
enfrentamento da crise provocada
pela Covid-19 no site 10medidastributarias.org.br
De acordo com levantamento
das instituições, todas as medidas
propostas teriam um impacto de R$
49 bilhões em desonerações e R$
299 bilhões em arrecadações.
As duas propostas que mais
engordariam a arrecadação são a
criação de uma contribuição social
temporária incidente sobre todas
as receitas financeiras (estimativa
de arrecadação de R$ 60 bilhões) e
a tributação do ganho cambial extraordinário auferido pelo setor de
exportação (arrecadação de R$ 90
bilhões no período de um ano, se o
câmbio médio ficasse em R$ 5 por
dólar).

As 10 propostas para enfrentar a crise:
1 – Isenção total de tributos, até abril de 2021, para micro e pequenas
empresas optantes do Simples Nacional. Estimativa de desoneração: R$ 20 bilhões.
2 – Redução ou eliminação da arrecadação compulsória para o Sistema S, incidente sobre a folha de salários. Estimativa de desoneração: R$ 17,67 bilhões.
3 – Utilização da taxa de câmbio de 31/12/2019 para o cálculo dos
tributos incidentes sobre importação. Estimativa de desoneração:
R$ 12 bilhões, considerando-se câmbio médio de R$ 5 por dólar.
4 – Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) permanente + Empréstimo Compulsório sobre a mesma base em 2020. Estimativa de arrecadação: R$ 30 bilhões a 40 bilhões ao ano.
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Governo Federal deixa Amazonas
entregue à própria sorte
O Governo Federal negou apoio
logístico solicitado pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif)
para adequar o estoque de urnas funerárias de Manaus à realidade de
um aumento de 300% no número
de óbitos, informa o presidente da
entidade, Lourival Panhozzi.
“A situação se agrava a cada minuto. O setor tem vários caminhões carregados de urnas a caminho de Manaus,
contudo, esta viagem, que ocorre parte
por via terrestre, parte por balsa, demanda vários dias”, alerta. O pedido da
Abredif era para que, neste momento,
fosse disponibilizado transporte aéreo,
o que possibilitaria uma pronta reposição das urnas, até que as cargas vias
terrestres chegassem.
Segundo a Associação, em resposta à solicitação o Governo Federal

informou que “já adotou ações para
minimizar os impactos do coronavírus no Estado do Amazonas, entre
elas a entrega de 55 respiradores;
486 mil máscaras; 46.560 testes rápidos; e o envio de 29 profissionais da
Força Aérea Nacional do SUS (oito
médicos, 19 enfermeiros e dois fisioterapeutas).”
“Chamou-nos a atenção que o
número de respiradores ofertados
pelo governo é menor que a metade do número de óbitos que estão ocorrendo; certamente, se pelo
menos enviassem os equipamentos
médicos na quantidade necessária,
não necessitaríamos, nós funerários, de pedir apoio logístico para
enviar urnas funerárias. Lamentamos este distanciamento da pauta
do governo das reais necessidades
da sociedade”, finaliza Panhozzi.

5 – Contribuição Social temporária incidente sobre todas as receitas financeiras. Estimativa de arrecadação: cerca de R$ 60 bilhões anuais.
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6 – Acréscimo temporário na CSLL e na Cofins das Instituições Financeiras. Estimativa de arrecadação: R$ 38 bilhões anuais.
7 – Tributação do ganho cambial extraordinário auferido pelo setor de
exportação. Estimativa de arrecadação: R$ 90 bilhões anuais, considerando-se câmbio médio de R$ 5 por dólar.
8 – Empréstimo compulsório sobre o lucro líquido auferido em 2019, e
distribuído em 2020, de empresas com faturamento anual superior a
R$ 78 milhões. Estimativa de arrecadação: R$ 10 bilhões.
9 – Empréstimo compulsório incidente sobre os lucros e dividendos
remetidos ao exterior em 2020. Estimativa de arrecadação: aproximadamente R$ 28 bilhões.
10 – Alteração, por resolução do Senado, da alíquota máxima do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para
30%. Estimativa de arrecadação: em torno de R$ 33 bilhões adicionais.

O presidente do sindicato dos
agentes de renda de São Paulo (Sinafresp), Alfredo Maranca, explica
que há espaço para ajustes no sistema tributário para que aqueles
que possuem melhores condições
financeiras possam contribuir mais
em meio à pandemia que atinge o

Número de desempregados até 15
de abril é parecido com o de 2019
O Ministério da Economia estima
que houve um aumento de 150 mil
pessoas desempregadas no país entre
março e a primeira quinzena de abril
deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, em razão da crise causada pelas medidas de enfrentamento
à Covid-19 no Brasil.
Os números são baseados, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco,
nos pedidos de seguro-desemprego
registrados pelo órgão e na estimativa de demanda reprimida de pessoas que não conseguiram solicitar
o seguro por causa das restrições do
atendimento presencial aos trabalhadores.
De acordo com os dados apresentados pela equipe econômica,
em março de 2020 foram feitos
536.845 requerimentos de segurodesemprego, redução de 3,5% em
relação a março de 2019, quando
foram 556.226. Já na primeira quinzena de abril deste ano, 267.693
trabalhadores solicitaram o seguro, queda de 13,8% em relação às
310.509 solicitações na primeira
quinzena de abril de 2019.
“Tendo em vista o fechamento
das agências Sine [Sistema Nacional de Emprego], temos uma
demanda reprimida. Ainda temos
pequena fila, que estamos dando
conta rapidamente, do pedido do
seguro-desemprego. E essa demanda reprimida não passa de 200 mil
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em março e abril de 2020. Portanto,
temos um aumento de pedidos de
seguro-desemprego, mas esse aumento não passa de 150 mil pedidos”, explicou Bianco.
Para o secretário-executivo do
Ministério da Economia, Marcelo
Guaranys, a preocupação com uma
explosão de desempregados no país
não se confirmou, já que o número
de pedidos de seguro-desemprego
está muito parecido com os registrados no ano passado.
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco,
informou que pouco mais de 4
milhões de pessoas já assinaram
acordos de redução de jornada ou
suspensão de contrato de trabalho,
e estão com os empregos preservados. A Medida Provisória 936, de 1º
de abril de 2020, instituiu o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda (Bem), por
meio do qual o empregador reduz
a jornada com redução proporcional de salário e o governo faz uma
compensação ao trabalhador.
Entretanto, como essa compensação não é integral, de acordo com
equipe econômica, a expectativa
é que haja uma queda de 15% na
renda média dos trabalhadores. Em
contrapartida, o funcionário ganha
o direito a estabilidade temporária
no emprego, pelo mesmo período
que durar a redução ou suspensão
do contrato.

Brasil, sobretudo quem tem um patrimônio superior a R$ 20 milhões.
“Taxar grandes fortunas (IGF) com
alíquotas progressivas de até 3%
pode ser feito. O sindicato entende
que é errado esperar que o sacrifício venha da maior parte da população” explica.

Pesquisa: 72,1%
dos fluminenses
aprovam a
quarentena

Estudo realizado pelo Instituto
Fecomércio de Pesquisas e Análises
(IFec-RJ), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro, com 962
consumidores do estado, comprova
a transformação no comportamento
dos consumidores fluminenses.
Para 54,8% da população, suas decisões de compra foram suspensas.
Outros 17,6% revelaram que suas
compras foram adiadas para o segundo semestre e, 11,1%, postergaram para o próximo mês.
A pesquisa também mostra que
72,1% se declaram favoráveis a determinação de afastamento social.
Sobre quanto tempo acham que ainda vai durar a quarentena, 20,3%
disseram acreditar que levará mais
dois meses, 18,5% menos de um
mês e, para 18,1%, vai passar de
três meses; 17,2% mais um mês;
11% mais um mês e meio e 10,8%
mais três meses.
O quesito alimentação é o destino principal de consumo para
92,1% dos moradores do Estado
do Rio. Produtos de limpeza também figuram entre os itens mais
adquiridos por 66% dos fluminenses. Outros tipos de produtos também foram lembrados
como higiene pessoal (62,9%),
farmacêuticos (39%) e para animais de estimação (18,5%).

Ryder: proteção determinará grau de resiliência das empresas

Sem proteção ao trabalhador, vírus
pode ressurgir, adverte a OIT
À medida que aumenta a pressão
sobre os países para aliviar gradualmente ações relativas ao confinamento, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) solicitou
os governos a tomar medidas para
prevenir e controlar a Covid-19 no
local de trabalho, por meio da colaboração e do diálogo eficazes com
organizações de empregadores e de
trabalhadores.
Todos os empregadores precisam adotar medidas de avaliação
de risco com antecedência e garantir que o local de trabalho atenda a
critérios rigorosos de segurança e
saúde, a fim de minimizar o risco
de exposição de trabalhadoras e
trabalhadores à Covid-19, destaca
a entidade.
Sem esses controles, os países enfrentam o risco real de ressurgimento
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do vírus. A aplicação das medidas
necessárias contribuirá para atenuar
o risco de uma segunda onda de contágio no local de trabalho.
“A segurança e a saúde de toda
a nossa força de trabalho são de
extrema importância hoje. Diante
de um surto de doença infecciosa,
a forma como protegemos nossos
trabalhadores determinará claramente o grau de segurança em nossas comunidades e a resiliência de
nossas empresas à medida que essa
pandemia evolui”, disse Guy Ryder, diretor-geral da OIT.
Para Ryder, “somente aplicando
medidas de segurança e saúde no
trabalho podemos garantir a vida dos
trabalhadores, de suas famílias e das
comunidades como um todo, e garantir a continuidade do trabalho e a
sobrevivência na esfera econômica”.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,4979

Dólar Turismo

R$ 5,6430

Euro

R$ 6,6487
Cotações das moedas fornecidas
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IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7765

Ouro (gr)

R$ 318,00
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Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Líderes nacionalistas: Amílcar Cabral
Amílcar Cabral (1924–1973) é, sem
dúvida, uma das maiores personalidades
políticas africanas. Liderou a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde
em relação a Portugal, formalizada oito
meses após o seu assassinato, e, também,
a construção do Partido Africano de Independência da Guiné de Cabo Verde
(PAIGC), fundado em 1956 e, até hoje,
uma das principais forças políticas do
país.
Apesar de frequentemente ser considerado um expoente do marxismo-leninismo, Cabral foi, de fato, um nacionalista.
Profundo conhecedor da realidade do seu
país, que percorreu em sua juventude ao
trabalhar no Recenseamento Agrícola de
1953, ele colocava a questão nacional,
sobretudo em relação à Independência,
soberania e desenvolvimento econômico,
como centro da sua luta política e do partido que liderou.
A luta pela emancipação de classe estava envolvida e subsumida à luta pela libertação nacional, em todos os domínios.
O Manual Político do PAIGC (doravante
MP), escrito sob a sua coordenação, condensa a visão nacional que ele esposava.
Em suas palavras: “O nosso Partido
desenvolveu-se a partir da realidade da
nossa terra e das exigências da luta, mas
evidentemente alguns entre nós conhecem certas experiências de partidos sobretudo em Portugal, na clandestinidade”
(MP, p. 13).
Mais ainda: “A nossa luta é uma luta
de libertação nacional. Isto quer dizer
que queremos acabar no nosso país com
a dominação estrangeira, dominação sob
forma política e sob forma econômica. A
libertação nacional não é pôr em prática
as resoluções da ONU, mas sim libertar
verdadeiramente as forças produtivas do
nosso país para as pôr em movimento ao
serviço do nosso povo” (MP, p. 21).
Assim, o desenvolvimento das forças
produtivas nacionais era uma questão
crucial para Cabral e o PAIGC. Como ele
e o partido muito bem entenderam, Guiné-Bissau e Cabo Verde não eram apenas
colônias de Portugal, um dos países mais
fracos da Europa, mas também dos paí-

ses capitalistas centrais que subjugavam
Portugal.
A exploração econômica de Portugal
pela Europa e pela América setentrionais
refletia-se na exploração das colônias
portugueses por aqueles países, cabendo
ao governo português (até então a ditadura do Estado Novo – em nada equiparável, exceto pelo nome, ao Estado Novo
brasileiro, cumpre lembrar) o lamentável
papel de conceder a outros a espoliação
de suas próprias colônias. A luta pela libertação nacional na Guiné-Bissau e em
Cabo Verde era uma luta não só contra
Portugal mas, igualmente, contra os países e as corporações não-portuguesas que
se beneficiavam do colonialismo lusitano.

Não é de espantar que
despertou tanta oposição,
dos portugueses à URSS
O desenvolvimento preconizado por
Cabral e pelo PAIGC, por estar assentado em bases nacionais, não era, então,
mera cópia ou adaptação ligeira dos Planos Quinquenais soviéticos, como era
habitual na periferia do bloco socialista.
Não tinha nada a ver com invencionices
como “desenvolvimento associado e dependente”, propagandeado por cipaios
travestidos de sociólogos. Pois, como
Cabral bem entendia, as condições básicas para o desenvolvimento eram a soberania nacional e o rompimento com o
colonialismo.
Em suas palavras: “Só a conquista da
nossa independência nacional e a expulsão definitiva dos colonialistas do solo sagrado da nossa terra poderão criar as condições concretas para a solução definitiva
do problema de desenvolvimento do país”
(MP, p. 79).
A indústria nacional que se buscava erigir seria baseada no aproveitamento dos
recursos naturais presentes e, se possível,
com a utilização das técnicas tradicionais
e o seu incremento pelo aprendizado dos
novos métodos adquiridos do exterior.

Além da industrialização da borracha,
cujos fins são largamente conhecidos, Cabral também defendia, por exemplo, a industrialização do caju, do qual poderiam
ser feitos vernizes, tintas e resinas, e da
banana, da qual, por sua vez, poderiam ser
produzidos álcool, fibras para cordame de
navios, sacaria e tecidos.
Ele também propugnava a utilização
do largo potencial hidrelétrico da GuinéBissau e, para ela e Cabo Verde, uma
ampla reforma agrária que garantisse a
ocupação do solo pátrio pelos nativos e
somente por eles e a autossuficiência alimentar e de matérias-primas. Esse nível
de conhecimento derivava da sua afeição
e do enraizamento das suas ideias e ações,
bem como de grande parte do PAIGC, à
sua própria realidade nacional.
Não é de espantar que Amílcar Cabral
tenha despertado tanta oposição estrangeira, não apenas dos dirigentes portugueses e do Atlântico Norte em geral, mas,
também, da URSS, a quem tampouco
interessava a real independência das colônias do Terceiro Mundo. Em várias ocasiões, ele se colocou contrário a interesses soviéticos e, inclusive, aos chineses.
Ainda que advogasse uma solidariedade
internacional com os países socialistas,
colocava a sua Pátria, e não a dos outros,
em primeiro lugar.
Seu assassinato, em janeiro de 1973,
foi cometido por colegas seus de partido, havendo a suspeita de eles terem sido
mandados pela própria URSS. Tal situação já era antevista por Cabral. Como ele
disse: “Se alguém me há de fazer mal, é
quem está aqui entre nós. Ninguém mais
pode estragar o PAIGC, só nós próprios.”
Após a sua morte, a luta armada se
intensificou e, em setembro de 1973, foi
proclamada a Independência da GuinéBissau, separadamente a de Cabo Verde,
que só seria alcançada em julho de 1975.
Seu meio-irmão, Luís de Almeida Cabral,
também do PAIGC, tornou-se o primeiro
presidente do país.

 Felipe Quintas
Doutorando em Ciência Política na
Universidade Federal Fluminense.

Como avaliar e recrutar candidatos em tempos de home office?
Uma das tarefas mais difíceis para os
gestores, principalmente em momentos
de crise, é encontrar e reter proﬁssionais
comprometidos com as diretrizes da organização. Quando as atividades precisam
ser feitas remotamente, a preocupação e
atenção deve ser redobrada.
Para exercer atividades à distância, empresas e funcionários precisam estar alinhados com os deveres e posturas que esse
modelo de trabalho exige. É necessário
também que os candidatos possuam capacidade de autogerenciamento e de policiamento com certos costumes. Esses pontos
cruciais, que antes não eram prioritários
para os recrutadores, hoje devem estar no
topo da lista de perguntas realizadas aos
candidatos durante a entrevista.
Abaixo, compartilho dicas valiosas
para os gestores entenderem a familiaridade do candidato em relação ao home
oﬃce:
1 – Como você organiza o seu dia?
Neste momento, o recrutador irá analisar a concentração do candidato e em
qual período do dia ele trabalha melhor.
A intenção é descobrir se ele apresenta
maior produtividade durante a jornada de
trabalho que pretende destiná-lo. As equipes remotas também podem ser compostas por pessoas que trabalham em turnos
diferentes e estão em qualquer lugar do
mundo (tudo depende das necessidades
da empresa). Se o resultado do trabalho
para a companhia for mais importante que

a jornada do trabalho ﬁxa, vale colocar
horários ﬂexíveis como benefício.

2 – Quais ferramentas de comunicação você utiliza e em quais situações?
Quando se trabalha com uma equipe remota, não há chance de conversar rapidamente entre uma reunião e outra tomando
um café e muito menos acompanhar as
novidades sobre um projeto durante o trajeto do elevador até o escritório. Por isso, a
comunicação virtual será totalmente fundamental e deve ser a mais clara possível.
Nesse contexto, é necessário perguntar
quais tipos de ferramentas de comunicação e software de projetos o candidato
domina e prefere usar para entender a sua
familiaridade em relação às soluções utilizadas pela empresa.
3 – O que signiﬁca para você trabalhar remotamente?
Muitas pessoas optam pelo trabalho remoto por conta da ﬂexibilidade, outras são
sujeitas a esse regime por uma questão de
necessidade, como é o caso atual de milhares de empresas devido a pandemia. Ao
realizar essa pergunta, avalie na resposta a
estrutura que o candidato reserva para o trabalho remoto e como organiza a sua rotina.
4 – O que você precisa em seu espaço
físico de trabalho para ser bem-sucedido?
Analise o quanto o candidato está ciente do que trabalhar remotamente pode

signiﬁcar, além de entender quais são os
itens essenciais que precisa para desenvolver um bom trabalho. Também busque
conhecer se há algum equipamento que
a empresa precisa fornecer para tornar o
trabalho ainda mais eﬁciente.

5 – Como você lida com seu calendário e agenda?
Perguntas do tipo: Que aplicativos e
sistemas você utiliza? Como você organiza seu calendário? Você tem um
calendário aberto que todos possam ver?
Acredite ou não, a logística de como o
candidato organiza sua vida proﬁssional é
crucial em um trabalho remoto e esse deverá ser um fator determinante para a sua
entrada na equipe.
6 – Como você prioriza suas tarefas?
A capacidade de priorizar pode ser o
sucesso ou a tragédia de um trabalho remoto. O cronograma pode ﬁcar sobrecarregado sem que ninguém perceba quando
todos estão fora do escritório. Com a pergunta, é possível veriﬁcar as estratégias
do candidato para evitar esse tipo de situação e como agiria para informar seus colegas de trabalho e até mesmo o seu gestor.
Além de não desorganizar o cronograma,
a ideia é conhecer a visão do candidato
em momentos turbulentos.

Hoje muito se fala em Inteligência Emocional (IE),
mas geralmente só nos damos conta dessa habilidade
(ou da falta dela) quando visualizamos o quão complexo é o nosso mundo interno. É neste momento que
percebemos como disciplinas como “Emoções e Sentimentos” ou “Alfabetização Emocional” ﬁzeram falta
na vida escolar.
Inteligência Emocional é ter consciência das
emoções, conhecê-las profundamente e saber lidar
com elas, seja nos relacionamentos pessoais ou no trabalho. Segundo Daniel Goleman, autor do best-seller
Inteligência Emocional e grande referência mundial
neste assunto, pessoas de sucesso têm 66% de suas
habilidades conectadas ao Quociente Emocional (QE),
quando apenas 33% são relacionadas ao Quociente Intelectual (QI).
Por muitos anos, no entanto, os sentimentos foram
desprezados pelas pesquisas e pelo ambiente de trabalho, mas hoje já sabemos que a razão, a técnica e a
precisão não são as únicas habilidades responsáveis
pelo sucesso na carreira.
Se o QI leva um
proﬁssional a entregar os melhores
resultados da companhia, é o QE que
o levará à liderança.
Quando observamos
gestores bem-sucedidos, percebemos que
85% de suas competências vêm do QE
e somente 15% do
QI. Estou falando de autoconﬁança, autocontrole, zelo,
persistência, capacidade de automotivação, interesse
genuíno no outro, empatia e a consciência de que bons
resultados são frutos de bons relacionamentos e de um
trabalho em equipe, feito a várias mãos.
Com isso ﬁca mais fácil nos aproximarmos do que
buscamos, de nossas metas e objetivos, e ela impacta
até em nosso bem-estar físico e na produtividade.
Quando não controlamos nossas emoções acabamos
reagindo negativamente, sem pensar, de forma desordenada e, consequentemente, perdemos oportunidades, acabamos com nossas carreiras e afetamos as
relações.
As estatísticas nos mostram que, em todo o mundo,
a depressão e outros transtornos ansiosos estão entre
as principais causas de afastamento do trabalho e são
considerados o mal do século. Segundo estimativas da
Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão
será a doença mais comum na próxima década. Ou
seja, temos que aprender a manejar nossas emoções o
quanto antes.
Nos momentos atuais, precisamos saber como circular nesse mundo do sentir. Mas não é porque não
aprendemos isso na infância, adolescência ou na vida
escolar de maneira geral, que não podemos adquirir
essa habilidade. Esta não é uma tarefa fácil, mas a boa
notícia é que a IE também pode ser desenvolvida: é
possível, sim, potencializar sua capacidade de conduzir
suas emoções de forma que trabalhem a seu favor.
Não se trata de evitar ou parar de ter sentimentos
como raiva, tristeza, frustração, ciúmes, dentre outros.
Na realidade isso nem seria possível. O trabalho reside
em conhecer nossos sentimentos, saber reconhecer
nossas emoções, identiﬁcar nossos gatilhos emocionais
negativos e positivos, controlar o impulso emocional e
aprender a conduzir tudo isso da melhor forma, lidando
tranquilamente com os relacionamentos. Quando desenvolvermos nossa IE continuaremos a nos zangar
com pessoas e situações, mas saberemos nos zangar
com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo
e da maneira certa.
Os momentos de incerteza e diﬁculdades, como a
que estamos vivendo agora, são as melhores oportunidades para desenvolver nossa inteligência emocional.
Portanto, não deixe escapar a chance de realizar um
curso, ouvir um podcast ou uma palestra (a distância)
sobre o assunto. Com ensinamentos simples, você entenderá como o cérebro processa as emoções e como
lidar com os quatro pilares fundamentais da inteligência emocional: Autoconsciência, autogerenciamento,
consciência social e gerenciamento das relações.
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Proteção de empregos,
empresas e meios de subsistência
Diretrizes
da ONU para
estimular
economias
após Covid-19

Corte nas dívidas
para retomar consumo
Não se deve descartar uma queda na economia
brasileira de até 10% este ano, embora o cenário mais
provável gire em torno de uma retração de 6,5% em termos reais, haja vista o atual estágio de suspensão das
principais atividades manufatureiras e de serviços não
essenciais, analisa Roberto Ivo, professor da Escola Politécnica da UFRJ.
Mesmo o percentual menor seria a maior queda já vista
na série histórica do PIB real brasileiro. Segundo dados
do Ipea, em 1918, a economia chegou a encolher 2%, enquanto que no período da Grande Depressão, as quedas
foram de 2,1% e 3,3% em 1930 e 1931. A retração em
2020 deve superar a de 1981, pré-moratória do México,
quando a perda foi de 4,3%. No plano Collor, voltamos
a experimentar este patamar, com 4,4% negativos. E, no
caso mais recente, na gestão de Dilma Rousseff.
“Essa crise, todavia, possui uma velocidade mais rápida de contaminação dos mercados, assim como um impacto mais forte na economia real, levando a decrescimentos nunca antes atingido pelo Brasil”, explicar Ivo,
que faz algumas sugestões para reduzir o impacto neste
ano e facilitar a recuperação nos seguintes.
Em relação às dívidas com bancos públicos, privados
e instituições de crédito, ele propõe:
– perdão da dívida de pessoas que ganham até dois
salários mínimos;
– quem ganha de dois a quatro salários mínimos deveria ter uma redução de 50% no saldo devedor atualizado;
– entre quatro a seis salários mínimos, uma redução
de 25%;
– a taxa de juros para os saldos devedores reminiscentes deveria seguir valores ao redor do consignado.
“Isso abriria uma margem para consumo diretamente
na ponta, após o pico da pandemia, com uma contribuição significativa das instituições financeiras, cujos
spreads nessas operações são elevados e poderão ser reduzidos com esse efeito de escalonamento de perdão e
refinanciamento de dívida. Vale lembrar que a população
bancarizada possui um endividamento médio na casa de
40% de seu orçamento anual, segundo dados do próprio
Banco de Central.”

Dia do Trabalhador
As Centrais Sindicais realizarão as comemorações de
1º de Maio em formato de live, sob o lema: “Saúde, Emprego, Renda: um novo mundo é possível com solidariedade”, com direito a apresentações musicais a partir das
10h, intercaladas pelas mensagens dos presidentes das
centrais e de convidados dos movimentos sindical e popular. Entre as atrações artísticas, nomes como Leci Brandão,
o titã Paulo Miklos, Fábio Assunção e Gregório Duvivier.

Tem partido
O Doing Business é um tradicional estudo desenvolvido
anualmente pelo Banco Mundial, quando são comparados
os países em termos de facilidade na realização de negócios. Quem duvida do viés ideológico do levantamento
pode mudar de ideia ao ler a avaliação sobre o trabalho
informal no Brasil: “Nos últimos anos, a introdução de um
salário mínimo mais elevado levou a um aumento de 39%
na informalidade no mercado de trabalho.”

Parceria
A Korsa, corretora especialista em seguros corporativos, anunciou parceria internacional com a Malakut
Insurance Brokers, maior empresa independente de corretagem de seguros e resseguros, com sede em Moscou
e que movimenta mais de US$ 280 milhões em prêmios
por ano.

A 36 mi por hora
Nesta quinta-feira, 30, a Amazon divulgará seu faturamento no trimestre. Impulsionado pelas compras em
casa, a empresa deve faturar o equivalente a US$ 10
mil... por segundo. A bolada não a impede de pressionar
e demitir trabalhadores que reclamam das condições na
pandemia.

Rápidas
A Comissão Especial de Direito Tributário da OAB,
presidida por Eduardo Maneira, solicitou ao Ministério
da Economia o retorno da contagem de prazos nos processos que tramitam no Carf (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais), a partir de maio *** “Retenção e
Conquista de Clientes na Sociedade Digital” é o evento
gratuito que o Ibef-Rio realizará nesta quarta-feira, às
16h. Detalhes em agenda.ibefrio.org.br *** A Mitsubishi
Electric tem novo presidente no Brasil: Hiroyuki Mizutani. Ele substitui Koji Miyashita, que retorna ao Japão
*** A BSSP Centro Educacional, com sede em Goiânia,
conquistou o selo GPTW. Para Leonardo Moraes, sóciodiretor, a categoria é muito significativa porque é uma
certificação externa. “É uma forma de reconhecer um
clima organizacional positivo. A gente preza pelo ambiente mais humano pensando nos colaboradores.”

Aumentar o apoio internacional e o compromisso
político para garantir que as
pessoas em todos os lugares
tenham acesso a serviços
essenciais e proteção social,
é o urgente apoio feito pele
Organização das Nações
Unidas (ONU) para enfrentar a crise de saúde provocada pela Covid-19, que vem
causando uma recessão com
níveis históricos de privação e desemprego, e humana
sem precedentes que atinge
os mais pobres, principalmente mulheres e crianças.
Como um roteiro anunciado para apoiar o caminho
dos países para a recuperação social e econômica, a
organização ressalta que as
“diretrizes das Nações Unidas para a resposta socioeconômica imediata à Covid-19:
responsabilidade compartilhada, solidariedade global e
ação urgente para as pessoas
necessitadas” demandam a
proteção de empregos, empresas e meios de subsistência para iniciar uma recuperação segura das sociedades
e economias o mais rápido
possível para percorrer um
caminho mais sustentável,
com igualdade de gênero e

neutro em carbono - melhor
do que o “antigo normal”.
“Esta não é apenas uma
crise de saúde, mas uma crise
humana; uma crise de emprego; uma crise humanitária e
uma crise de desenvolvimento. E não é apenas sobre os
mais vulneráveis. Esta pandemia mostra que estamos
todos em risco, porque somos
tão fortes quanto o sistema de
saúde mais fraco. Sua escala
sem precedentes exige uma
resposta sem precedentes”,
disse o secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres, que apresentou seu relatório sobre os impactos socioeconômicos da Covid-19
“Responsabilidade Compartilhada, Solidariedade Global”, em março.
“Tudo o que fizermos
durante e após a crise deve
estar focado na construção
de economias e sociedades
mais igualitárias, inclusivas
e sustentáveis, mais resilientes diante de pandemias, mudanças climáticas e muitos
outros desafios globais que
enfrentamos” afirmou. As
novas diretrizes lançadas estabelecem como as entidades
da ONU põem em prática
esta visão no terreno.
As decisões tomadas nos
próximos meses serão cruciais para o progresso em
direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), enfatizam as diretrizes da ONU para a recuperação econômica e social.
Durante o surto de ebola
em 2014, mais pessoas morreram pela interrupção dos
serviços sociais e pelo colapso econômico do que pelo

António Guterres: “Escala sem precedentes
exige uma resposta sem precedentes’
próprio vírus, as diretrizes se
concentram em proteger as
necessidades e os direitos
das pessoas mais afetadas
pela pandemia, começando
pelos países e grupos mais
vulneráveis e por aqueles
que correm o risco de serem
deixados para trás.
Tirando lições da crise
econômica e financeira global de 2008-2009, as diretrizes observam que os países com fortes sistemas de
proteção social e serviços
básicos sofreram menos e
se recuperaram mais rapidamente. Para impedir que
bilhões de pessoas caiam na
pobreza, governos do mundo
todo precisarão se adaptar,
estender e ampliar rapidamente os “amortizadores” de
segurança, como transferên-

cias em dinheiro, assistência
alimentar, esquemas de seguro social e benefícios para
crianças com o objetivo de
apoiar as famílias.
Para que os impactos da
Covid-19 sejam reduzidos,
a ONU pede mais apoio
para lidar com os desafios
futuros, incluindo respostas
imediatas de proteção social que consideram impactos diferenciados em grupos
vulneráveis, crianças, mulheres, homens e trabalhadores do setor informal. Isso
é particularmente urgente,
considerando que 4 bilhões
de pessoas, mais da metade
da população mundial – incluindo duas em cada três
crianças – não têm acesso à
proteção social ou têm acesso inadequado.

Mais de 300 mil novas empresas em janeiro

O Brasil tem um novo recorde histórico de abertura
de empresas em um único
mês: janeiro de 2020 teve
320.512 empreendimentos.
A alta foi de 21,7% com relação a janeiro do ano passado,
quando os maiores números
haviam sido registrados até
então. Segundo o Indicador
de Nascimento de Empresas
da Serasa Experian, as sociedades limitadas puxaram
a variação, uma vez que tiveram aumento de 78,8%
no período. Ainda assim, os
Microempreendedores Individuais são maioria, com
representando 80,6% do total de novos negócios. Na
análise com dezembro/19, o
crescimento foi de 73,6%.

Segundo o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi,
o mês registrou crescimento
recorde por conta da necessidade dos brasileiros de gerar
renda em um período econômico de crescimento abaixo
do esperado. “Há uma demanda maior de novos negócios no início do ano, uma
tendência natural pela queda
da atividade durante as festas
de fim de ano. Mas este ano
ainda temos um alto nível de
desemprego, o que faz com
que as pessoas abram negócios e se formalizem para
terem recursos financeiros
e mais segurança no caso de
imprevistos” comenta.
Rabi pondera, contudo,
que a recente paralisação de

alguns setores em virtude do
distanciamento social deve
trazer desafios aos novos
empreendimentos. “Empresas recém-criadas, principalmente os pequenos negócios
que contam com pouco capital de giro, são mais sensíveis a queda do faturamento
e devem enfrentar dificuldades para manter o equilíbrio
financeiro. O momento atual
vai exigir desses novos empresários um replanejamento de metas, capacidade para
otimizar recursos e habilidade para negociar prazos e
condições com seus fornecedores e instituições de crédito”, afirma o economista.
A Região Norte se destaca
entre as demais, com o maior

crescimento no número de novas empresas desde março de
2019. No primeiro mês deste
ano, a variação foi de 33,0%
na relação com janeiro/19,
com mais de 15 mil negócios abertos. O Centro-Oeste
aparece na sequência, com
25,6% de crescimento. Entre
os estados, é o Amazonas que
lidera o indicador, com alta de
56,4% no comparativo entre
janeiro 2020 e 2019.
Janeiro registrou crescimento de novas empresas
em todos os segmentos,
com destaque para serviços
(24,7%). A área representa
69,3% do total de negócios
abertos no mês, bem acima
do comércio (22,1%) e indústria (7,3%).

Número de compradores online na China chega a 904 milhões
A China diz que registrou
uma expansão nas indústrias
relacionadas à internet e na
economia digital em meio
à pandemia de Covid-19,
mostrou um relatório sobre
o desenvolvimento do setor
no país. O número de compradores online em março
de 2020 subiu 16,4% ante
o final de 2018, para 710
milhões, respondendo por
78,6% do total de internautas, que é de 904 milhões.

Conforme a agência Xinhua, os usuários de aplicações de internet, como
compras, vídeos, educação,
serviços de governo eletrônico e pagamento online,
cresceram
significativamente durante a pandemia,
de acordo com o relatório
divulgado nesta terça-feira
pelo Centro de Informação
da Rede de Internet da China.
Apesar do impacto negati-

vo trazido pela Covid-19 na
economia, as vendas varejistas online de mercadorias físicas em todo o país aumentaram 3% anualmente nos
primeiros dois meses deste
ano, com sua participação
no total de vendas no varejo
aumentando 5 pontos percentuais, para 21,5%, aponta
o documento.
Como as escolas e universidades na China adiaram
seus semestres de primavera

no início deste ano por causa
da pandemia, cerca de 265
milhões de estudantes passaram para a aprendizagem
online, levando a um crescimento explosivo do ensino
via internet.
Até março, o número de
usuários de educação online aumentou 110,2% ante
o final de 2018, para 423
milhões, respondendo por
46,8% dos internautas do
país, informa o relatório.
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No Rio, 42 agricultoras
familiares recebem R$ 335 mil

Escravos de economia morta
– Em mais uma frase conhecida do seu apurado humor
típico inglês, John Maynard Keynes (Cambridge, 5 de junho de 1883 – Tilton, East Sussex, 21 de abril de 1946),
disse que “os homens práticos, que acreditam estar livres
de qualquer influência intelectual, geralmente são escravos de algum economista morto”.
– Na carona do economista inglês, diria que, geralmente, são escravos de alguma economia morta. Como acontece em nosso país. Políticas econômicas injustas (iníquas), concentradoras de renda, excludentes, ambientalmente predatórias são despidas e exibem descaradamente
as suas vergonhas quando uma crise como a que vivemos
com o coronavírus se apresenta.
– Austeridade que se transforma em “austericídio”,
quando são cortados recursos da saúde, da educação e outros recursos para fins sociais. Foi o que aconteceu com a
aprovação da Emenda Constitucional do Teto dos Gastos,
derivada da PEC 241, que mexeu na CF88, para instituir
o auto-proclamado “Novo Regime Fiscal” (NRF). O tal
NRF significa o congelamento, por 20 anos, dos gastos
públicos da União, admitindo-se apenas a correção dos
valores pela inflação, conforme variações captadas pelo
IPCA/IBGE. Apesar de nenhum debate consequente com
a sociedade sobre a “nova” política ter sido promovido,
não faltaram avisos.
– Na Saúde, pesquisadores da Fiocruz estimaram as
perdas em algo situado entre R$ 400 bilhões e R$ 430
bilhões, até 2036. O objetivo da Emenda foi o de conter
o crescimento da relação entre a dívida pública e o PIB,
através do congelamento da despesa. A dívida pública é
o resultado da relação entre gastos e arrecadação, sendo
esta última, suscetível à farra da renúncia fiscal com que
as corporações são contempladas. Subsídios, incentivos e
até frouxidão ante a cobrança de impostos (haja vista a relação de devedores da Receita, um leão manso ou bravo,
conforme a caça...).

A Covid-19 entra em cena
Aí, entra em cena a pandemia do novo coronavírus.
Faltam médicos e demais profissionais da saúde. Muitos
são cruelmente abatidos, por falta de EPIs. Falta de EPIs
ou de gastos públicos em EPIs? Preocupação com as favelas, onde o distanciamento social é obstado pela precariedade e proximidade das habitações. Ou por falta de
gastos públicos com saneamento, urbanização e habitação
popular digna deste nome? Os “homens brancos de terno”
que cuidam destas políticas públicas são 100% mercado
financeiro, de onde vieram e para onde voltarão. Não conhecem o Brasil real e, apesar do peso das opiniões contrárias, estão satisfeitos e falam em “quando tudo voltar
ao normal”. Como “normal” refere-se somente a distribuição de frequência, não sendo sinônimo de natural, nem
tampouco de inevitável, questiona-se: como será o mundo
neocoronavírus?

O mundo neopandemia de coronavírus
Desde já, são perceptíveis alguns valores que decantarão no mundo neopandemia de coronavírus. Entre os que
deverão desaparecer está a necroeconomia neoliberal, a
economia do 1% (há uma corretora em Wall Street que
se anuncia assim, “a corretora do 1% que realmente importa”).
O secretário-geral da ONU, António Guterres sinalizou algumas alternativas, por exemplo, do que deverá ser
prioritário na execução do gasto público ao dizer que, o
fim da pandemia “exige o esforço de saúde pública mais
maciço da história do mundo.” Acrescentou que todos os
novos recursos que sejam desenvolvidos devem ser considerados “um bem público global e essencial.” Os bens
públicos caracterizam-se pela condição de indivisíveis e,
portanto, não permitem o status de tomadores de preços
de mercado. São, e serão cada vez mais, células de negociação entre os agentes econômicos e sociais.
Guterres prevê que o mundo necessita de soluções
acessíveis, seguras, universalmente disponíveis, com o
compartilhamento de dados e o envolvimento comunitário. Fundamentando as suas previsões, ele acrescentou
que, por muito tempo, o mundo sentiu falta de investimentos em ambiente limpo, segurança cibernética e paz.

Aliança global
Uma iniciativa da OMS bem exemplifica a natureza
dos processos dispostos no mundo neopandemia de coronavírus. Trata-se da criação da Aliança Global. É uma
parceria ampla, entre governos, ONGs e empresas privadas, para buscar a cura da Covid-19. Foram convidados e
participaram Melinda Gates, presidente da Fundação Bill
e Melinda Gates; Fundo Global contra HIV, Tuberculose e Malária; Aliança Global de Vacinação (Gavi); Cruz
Vermelha; Crescente Vermelho; Comunidade Europeia;
chefes de Estado ou de governos de diversos países (África do Sul, Itália, Costa Rica, Alemanha, Ruanda, Arábia
Saudita, Noruega, Espanha, Reino Unido, G20 e países da
União Africana). Banco Mundial; associações científicas
e associações de representação industrial (Federação Internacional de Farmacêuticos e Associação Internacional
de Medicamentos Genéricos).
Esse é o mundo que se aproxima.
O governo brasileiro não participou. Não foi convidado.

#fiqueemcasa
Bons livros, bons vídeos, boas companhias.

A partir deste mês, 42 agricultoras familiares vinculadas à Colônia de Pescadores
Z-20, de Itaperuna e à Cooperativa Mista Sul Fluminense, de Angra dos Reis, no Rio
de Janeiro começam a entregar os produtos adquiridos
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), por
meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na
modalidade de Compra com
Doação Simultânea.
Ao todo, serão entregues
ao longo deste ano mais de
53 toneladas de produtos ao
Banco de Alimentos do Sesc
Mesa Brasil, que serão doados a pessoas em situação
de insegurança alimentar e
nutricional no estado. Serão
beneficiadas com as doações
mais de 8 mil pessoas atendidas por diversas entidades

assistenciais tais como creches, asilos, igrejas, associações entre outras.
Os produtos entregues serão: peixes (tambaqui, tilápia), chicória, abacate, banana
prata, alface e couve. O pescado será encaminhado para
um entreposto possuidor de
Serviço de Inspeção Estadual
(SIE) para limpeza e congelamento, de forma garantir a
qualidade dos ítens que serão
distribuídos à população.
Segundo a representante
da Colônia de Pescadores
Z-20, Virgimar Magalhães,
os recursos do PAA chegam
em um momento importante,
pois os pescadores têm enfrentado sérias dificuldades
na comercialização de seus
produtos em razão da Pandemia da Covid-19, além de
sofrerem com os danos pro-

vocados pelas enchentes no
início do ano.
O investimento nesta
ação foi de R$ 335.984,00,
referente ao ano de 2019.
Operacionalizado pela Conab com recurso do Ministério da Cidadania, o PAA
é uma política pública que
oferece aos pequenos agricultores, vinculados a asso-

ciações ou cooperativas, a
garantia de compra de sua
produção, gerando renda e
inclusão social no meio rural. Na modalidade de Compra com Doação Simultânea, o programa contribui
para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em
situação de risco alimentar.

Especialistas indicam como sustentar
PMEs em tempos de pandemia

A queda brusca das receitas das pequenas e médias
empresas,
principalmente
daquelas que trabalham com
o atendimento ao público, se
tornou uma realidade para os
brasileiros da noite para o dia.
Apesar das medidas tomadas
pelo governo, como corte de
juros, adiamento do pagamento de impostos e aumento da liquidez das instituições
financeiras para prover crédito, o fato é que a crise gerada pela pandemia vai levar
muitos negócios à falência.
Mas, ao mesmo tempo, é em
tempos difíceis que novas
oportunidades surgem e podem acelerar processos como
a transformação digital das
empresas. Especialistas dão
akgumas dicas, como:
1 - Saber o que o cliente
deseja - O primeiro passo é
entender as ansiedades dos
clientes. Para isso, a tecnologia está a favor dos negócios
através do uso da inteligência artificial. O sócio-diretor da Neurotech Rodrigo
Cunha, afirma que atualmente algoritmos já permitem que cerca de 5 mil variáveis sejam avaliadas para
o aprimoramento da gestão
das experiências com o con-

sumidor. Elas vão desde a
forma como a pessoa manuseia o mouse até a velocidade da digitação. Desta forma
são encontrados padrões de
comportamentos.“É extremamente importante tratar o
cliente exatamente como ele
está se sentido neste momento, onde prevalece a insegurança”, diz Cunha;
2 - Priorize a necessidade
dos seus clientes: Ao entender os anseios do consumidor, a empresa deve fazer de
tudo para atendê-los, priorizando suas necessidades.
Uma clínica médica, por
exemplo, pode se manter
próxima ao paciente ao prover serviços de teleatendimento. Para o sócio da DOC
Concierge, empresa especializada em soluções financeiras para a classe médica, Renato Marques, assim como
o mercado de restaurantes
precisou se adaptar e basear
sua operação no sistema delivery, os empreendimentos
médicos terão que investir
no atendimento remoto com
base tecnológica para atravessar esse momento crítico.
“Não são todas as situações
que permitem o uso do teleatendimento. Em alguns casos,

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de março de 2020.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de março de 2020, às 14h30, na
sede social da Cia. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social da Cia., ficando dispensada
a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por
Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia.. Presentes, ainda, por teleconferência, a Sra. Ivaneia Araujo,
da PriceWaterhouseCoopers Brasil Ltda., na qualidade de representante
dos auditores independentes da Cia., os Conselheiros Manlio Francesco
Coviello e Leonardo Borri Rosseli, o Administrador Delegado do acionista
Terna Plus S.r.l., Giovanni Cerchiarini, e o advogado Andrea Pulcioni. Participando localmente registra-se a presença do Diretor Presidente Claudio
Marchiori, Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton e o Diretor Jurídico e Regulatório Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Faria de Oliveira Roxo,
representante dos acionistas Terna Plus S.r.l. e Terna Chile S.p.A. que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, Diretor Jurídico e
Regulatório e Secretário de Governança da Cia., para secretariá-lo. Preliminarmente, o Presidente lembrou aos presentes que, conforme comunicado
datado de 23/02/2020 divulgado às empresas do Grupo Terna e circulado
aos participantes da Assembleia, os colaboradores do Grupo foram orientados a viajar apenas se o deslocamento for essencial para a continuidade
dos negócios. Por esse motivo, uma parte dos presentes participa desta
Assembleia por teleconferência. Em seguida, o Sr. Giovanni Cerchiarini reforçou a importância da adoção, por todos, de medidas visando conter a
propagação do vírus covid-19. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, devidamente publicados no Monitor
Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 11/03/2020
e (b) destinação do lucro líquido do exercício de 2019. 5. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias presentes ordem do
dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: (a) aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição, o relatório da
administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, os quais foram publicados, nos termos do §3º do art. 133 da Lei 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro em 11/03/2020. Tendo em vista o disposto no §4º do art. 133 da
Lei das S.A., tendo sido dado acesso aos acionistas ao balanço patrimonial
e às demais demonstrações financeiras da Cia. com a antecedência necessária para que pudessem analisa-las, e tendo sido registrada a presença da
totalidade dos acionistas nesta Assembleia, os acionistas, por unanimidade,
consideraram expressamente sanada a falta de publicação dos anúncios
de que trata o caput do art. 133 da Lei das S.A. (2) aprovar a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no montante de
R$9.434.055,00: (a) R$471.703,00, relativos a 5% do lucro líquido, sejam
alocados à conta de reserva legal, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Art. 25 do Estatuto Social da Cia.; (b) R$2.240.588,00, relativos
a 25% do lucro líquido, sejam pagos aos acionistas a título de dividendos
mínimos obrigatórios; (c) o saldo restante, no valor de R$6.721.764,00, será
destinado a reserva especial de lucros, constituída nos termos do §4º do art.
202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”). Registra-se que, até a data em que
for alcançado o completion financeiro do Projeto LT Santa Maria 3 Santo
Ângelo 2, nos termos do Contrato de Financiamento firmado com o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a Cia. não está autorizada a distribuir dividendos acima do mínimo obrigatório. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,
o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Guilherme Faria de Oliveira Roxo, Presidente; Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Neto, Secretário. Acionistas: Terna Plus S.r.l., pp. Guilherme Faria de Oliveira Roxo; Terna Chile S.p.A., pp. Guilherme Faria de
Oliveira Roxo. Rio de Janeiro, 13 de março de 2020. Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 06/04/2020 sob o nº 3867655.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

a presença física é indispensável. Mas mesmo nos casos em
que ele se aplica, é preciso seguir todas as recomendações
para alcançar os melhores resultados”, ressalta;
3 – Empatia, sensibilidade e solidariedade: Segundo
o sócio-diretor da Adaction,
veículo de comunicação
especializado em ações de
mídia digital, Thiago Cavalcante, o país está num
momento no qual a empatia,
a sensibilidade e a solidariedade serão muito valorizadas. Presas em suas casas,
as pessoas desejam ouvir
vozes conhecidas, ver pessoas amadas e buscar informações de alguém em quem
possam confiar. Neste sentido trabalhar com influenciadores é uma forte estratégia.
Porém, mandar vídeos com
algum famoso sugerindo algum produto para um mailing geral seria um suicídio
de imagem tanto para a marca como para o famoso.
Para evitar este erro ele
reforça o recado de que a Inteligência Artificial permite
entender o comportamento
do consumidor por meio de
sua navegação. “É preciso
detectar o momento e a for-

ma de fazer com que a participação de um influenciador,
por exemplo, seja recebida
como uma ajuda bem vinda
na hora certa e não como
uma exploração comercial
insensível”, explica;
4 – O fluxo de caixa precisa fechar: A crise servirá para
um grande aprendizado no
que se refere a finanças pessoais e corporativas. O gestor
deve aproveitar esse momento para rever todos os gastos
e eliminar gargalos. Dados de
mercado dão conta que, até o
mês passado, cerca de 90%
das empresas de pequeno
porte tinham capital de giro
para seu dia a dia, mas não
um colchão de liquidez para
se proteger. “Esse grande susto ensinará sobre o benefício
de um comportamento mais
precavido quando as coisas
estão indo bem. Imprevistos
sempre acontecem”, conclui
Marques;
5- Inovar com foco em
receitas: Apesar do momento sugerir que projetos de
inovação fiquem de lado
em função de preocupações
mais urgentes, a saída pode
estar justamente na aceleração rumo a novas ideias, porém com um ajuste de foco.

SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de março de 2020.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de março de 2020, às 15h00, na
sede social da Cia. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social da Cia., ficando dispensada
a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por
Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia.. Presentes, ainda, por teleconferência, a Sra. Ivaneia Araujo,
da PriceWaterhouseCoopers Brasil Ltda., na qualidade de representante
dos auditores independentes da Cia., os Conselheiros Manlio Francesco
Coviello e Leonardo Borri Rosselli, o Administrador Delegado do acionista Terna Plus S.r.l., Giovanni Cerchiarini, e o advogado Andrea Pulcioni.
Participando localmente registra-se a presença do Diretor Presidente Claudio Machiori, Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton e o Diretor
Jurídico e Regulatório e Secretário de Governança Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Faria de Oliveira Roxo, representante dos acionistas Terna Plus
S.r.l. e Terna Chile S.p.A. que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto, Diretor Jurídico e Regulatório e Secretário de Governança da Cia., para secretariá-lo. Preliminarmente, o Presidente lembrou aos
presentes que, conforme comunicado datado de 23/02/2020 divulgado às
empresas do Grupo Terna e circulado aos participantes da Assembleia, os
colaboradores do Grupo foram orientados a viajar apenas se o deslocamento for essencial para a continuidade dos negócios. Por esse motivo,
uma parte dos presentes participa desta Assembleia por teleconferência.
Em seguida, o Sr. Giovanni Cerchiarini reforçou a importância da adoção,
por todos, de medidas visando conter a propagação do vírus covid-19. 4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019,
devidamente publicados no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro em 11/03/2020 e (b) destinação do lucro líquido do exercício de 2019. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão
das matérias presentes ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) aprovar, sem qualquer
ressalva ou restrição, o relatório da administração, o balanço patrimonial e
as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31/12/2019, os quais foram publicados, nos termos do §3º do art. 133 da
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no Monitor Mercantil e no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 11/03/2020. Tendo em vista
o disposto no §4º do art. 133 da Lei das S.A., tendo sido dado acesso aos
acionistas ao balanço patrimonial e às demais demonstrações financeiras
da Cia. com a antecedência necessária para que pudessem analisa-las,
e tendo sido registrada a presença da totalidade dos acionistas nesta Assembleia, os acionistas, por unanimidade, consideraram expressamente
sanada a falta de publicação dos anúncios de que trata o caput do art.
133 da Lei das S.A. (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do
exercício de 2019, no montante de R$43.529.888,00: i. R$2.176.494,00,
relativos a 5% do lucro líquido, sejam alocados à conta de reserva legal,
em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Art. 25 do Estatuto Social da
Cia.; ii. R$10.338.348,00 relativos a 25% do lucro líquido, sejam pagos aos
acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios; e iii. o saldo restante,
no valor de R$31.015.046,00 , será destinado a reserva especial de lucros,
constituída nos termos do §4º do art. 202 da Lei 6.404/76 (a “Lei das S.A.”).
Registra-se que, até a data em que for alcançado o completion financeiro
do Projeto LT Jauru-Cuiabá C2, nos termos do Contrato de Financiamento
firmado com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social,
a Cia. não está autorizada a distribuir dividendos acima do mínimo obrigatório. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes. Mesa: Guilherme Faria de Oliveira Roxo,
Presidente; Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, Secretário. Acionistas:
Terna Plus S.r.l., pp. Guilherme Faria de Oliveira Roxo; Terna Chile S.p.A.,
pp. Guilherme Faria de Oliveira Roxo. Rio de Janeiro, 13/03/2020. Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 16/04/2020 sob o
nº 3868775. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Monitor Mercantil n Quarta-feira, 29 de abril de 2020
TIM S.A.
Companhia Aberta
Subsidiária Integral
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 07 de abril de 2020, às 10h00, na sede da TIM S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento, bairro de
São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente - Sr. Jaques Horn; Secretário - Sra. Simone Paulino de Barros. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (i)
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade prevista no
Art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”); e (ii) Dispensada a publicação do aviso de que trata o Art. 133 da Lei das
Sociedades por Ações, conforme faculdade prevista em seu §4º. Em Assembleia
Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, as
respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (2) Deliberar sobre a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia; e (3) Deliberar sobre a Proposta de Remuneração
da Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement), mediante a celebração do seu 13º aditivo, a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controladora, TIM
Participações S.A., de outro lado; e (2) Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes
na Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede da
Companhia, a acionista deliberou as seguintes matérias, sem quaisquer ressalvas ou
restrições: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, devidamente auditadas pela auditoria independente da
Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), e acompanhadas do
respectivo Parecer. (2) Aprovar a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, a qual contempla que o lucro líquido do exercício de 2019, no montante de R$3.860.161.940,81
(três bilhões, oitocentos e sessenta milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta Reais e oitenta e um centavos) seja destinado da seguinte forma:(2.1) Para a Reserva de Lucro, será destinada a importância de R$194.161.483,24
(cento e noventa e quatro milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e
oitenta e três Reais e vinte e quatro centavos), referente ao valor de benefício fiscal
de redução de imposto de renda incorrido no exercício de 2019; (2.2) Para a constituição da Reserva Legal, em conformidade com o Art. 193 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco
por cento) do lucro líquido do exercício de 2019, no montante de R$183.300.022,88
(cento e oitenta e três milhões, trezentos mil, vinte e dois Reais e oitenta e oito
centavos) seja destinada à reserva de capital; (2.3) Como juros sobre capital próprio
(bruto), o montante de R$1.183.000.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e três milhões de Reais), aprovado ao longo do ano de 2019 e pago nas datas de 8 de outubro
de 2019, 24 de janeiro de 2020 e 29 de janeiro de 2020, sendo que: (i) o valor de
R$870.675.108,67 (oitocentos e setenta milhões, seiscentos e setenta e cinco
mil, cento e oito Reais e sessenta e sete centavos), é imputado ao dividendo mínimo obrigatório; e (ii) o valor remanescente de R$312.324.891,33 (trezentos e doze
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um Reais e trinta
e três centavos) foi distribuído a título de dividendos adicionais ao dividendo mínimo
obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia; e (2.4) Para a Reserva Estatuária para Expansão, nos termos do Estatuto Social, será destinado o saldo remanescente do lucro líquido, no montante de R$2.299.700.434,69 (dois bilhões, duzentos
e noventa e nove milhões, setecentos mil, quatrocentos e trinta e quatro Reais
e sessenta e nove centavos). (3) Aprovar a proposta de remuneração dos administradores referente ao exercício de 2020, nos seguintes termos: (i) Remuneração do
Conselho de Administração: remuneração global anual no montante de
R$1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil Reais), a ser atribuída aos
conselheiros individualmente em conformidade com os critérios que vierem a ser deliberados pelo Conselho de Administração; e (ii) Remuneração da Diretoria: remuneração global anual no montante de R$37.913.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e treze mil Reais), sendo que, desse total, o valor a ser pago se divide em:
53,5% (cinquenta e três vírgula cinco por cento) correspondente à remuneração fixa e
46,5% (quarenta e seis vírgula cinco por cento) corresponde à remuneração variável.
Os valores de remuneração ora aprovados são líquidos, desconsiderando valores
decorrentes de contribuição de seguridade social (INSS). Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Aprovar a prorrogação por um período de 12 (doze) meses do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement) (“Contrato”)
entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controladora, TIM
Participações S.A., de outro lado, até 30 de abril de 2021, com valor em Reais equivalente a até €9.649.214 (nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e
quatorze Euros), nos termos da proposta apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração da controladora da Companhia, TIM Participações S.A., em suas respectivas reuniões realizadas nos dias 10 de fevereiro de 2020
e 5 de março de 2020, e pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada no dia 6 de março de 2020, tudo conforme documentação disponibilizada
previamente nos sites da controladora da Companhia, TIM Participações S.A., da
Comissão de Valores Mobiliários e da Securities and Exchange Commission sobre o
histórico do Contrato, ficando a administração da Companhia autorizada a praticar
todos os atos necessários para a celebração da prorrogação do Contrato. (2) Aprovar
a proposta da administração de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que tem por objetivo ajustar suas disposições à correção dos limites de alçadas
financeiras para fins de aprovação societária, bem como buscar melhorias operacionais do cotidiano da Companhia. Consequentemente, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar nos termos e na forma da versão consolida constante do Anexo
I da presente ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Sr. Jaques Horn, Presidente da Mesa e Representante da acionista TIM
Participações S.A., e pela Sra. Simone Paulino de Barros, Secretária da Mesa. Rio de
Janeiro (RJ), 07 de abril de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da
Mesa. Jucerja nº 3869349, em 20/04/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário
Geral. Anexo I. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO. ARTIGO 1º - A TIM S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima,
de capital aberto, subsidiária integral da TIM Participações S.A, que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. ARTIGO 2º - A Companhia tem sede
e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Companhia poderá, por deliberação da
Diretoria, estabelecer ou alterar o endereço da sede, bem como abrir, transferir ou
encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos
em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. ARTIGO 3º - A Companhia tem
por objeto: I. Implantar, expandir, operar e prestar qualquer modalidade de serviços de
comunicações eletrônicas e respectivos conteúdos, na forma da legislação aplicável;
II. Construir, gerenciar, implantar, executar, operar, prestar serviços de manutenção,
ou comercializar infraestrutura para uso próprio e/ou de terceiros; III. Comercializar
bens e/ou mercadorias, prestar serviços, desenvolver atividades e praticar quaisquer
atos e/ou negócios jurídicos relacionados, direta ou indiretamente, ou que sejam complementares, associados ou vinculados aos serviços e às atividades previstas no âmbito do objeto social da Sociedade; e IV. Participar do capital de outras sociedades
empresárias ou não-empresárias. Parágrafo Único - Sem prejuízo do desenvolvimento de novos serviços ou atividades, a Companhia poderá, dentre outras atividades: i. Comercializar, alugar, dar em comodato, prestar serviços de instalação e/ou de
manutenção para os bens e/ou mercadorias necessários ou úteis à prestação dos
serviços compreendidos em seu objeto social, tais como, aparelhos telefônicos, eletrônicos, computadores e afins tecnológicos, seus acessórios e peças de reposição; ii.
Promover e realizar a importação e a exportação de bens e serviços necessários ou
úteis à execução de atividades compreendidas no seu objeto; iii. Prestar serviços administrativos, de consultoria, de assessoria, e de planejamento; iv. Prestar serviços e/
ou desenvolver atividades relacionados à internet das coisas, inteligência artificial e
congêneres; v. Prestar serviços nas áreas de tecnologia da informação e de internet,
tais como, os serviços de licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de
computação, os serviços de suporte técnico em informática, incluindo a instalação, a
configuração, o desenvolvimento e a manutenção de programas, de sistemas de
computação e de bancos de dados, e os serviços de processamento de dados; vi.
Prestar serviços de segurança da informação, de monitoramento e de georreferenciamento; vii. Prestar serviços de comercialização e de suporte a campanhas de marketing e de publicidade próprias ou de terceiros, incluindo, as atividades de elaboração e
de envio de ofertas, materiais de propaganda e de publicidade a clientes, através de
qualquer meio físico ou virtual; viii. Prestar serviços de representação mercantil e de
representação de seguros; ix. Prestar serviços para instituições financeiras, incluindo
de correspondente bancário, conforme legislação, incluindo, mas não limitado a: (i)
recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista,
a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento da operação; e (iii) recepção e encaminhamento de propostas de
fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade da instituição contratante; x.
Comprar, vender, ou disponibilizar, através de qualquer meio de comunicação eletrônica, bens e mercadorias digitais, tais como, livros eletrônicos, audiolivros, jornais,
periódicos e congêneres; xi. Realizar atividades de cobrança e de gestão de informações cadastrais; e xii. Exercer outras atividades afins ou correlatas às descritas nos
itens anteriores. ARTIGO 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL. ARTIGO 5º - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$13.476.171.764,87 (treze bilhões, quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos), dividido em 42.296.789.606 (quarenta e dois bilhões, duzentas e noventa
e seis milhões, setecentas e oitenta e nove mil, seiscentas e seis) ações ordinárias
sem valor nominal. Parágrafo Único - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais. ARTIGO 6º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. ARTIGO 7º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente
de reforma estatutária, até o limite de 4.450.000.000 (quatro bilhões, quatrocentos e
cinquenta milhões) de ações ordinárias. Parágrafo 1º - Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput deste Artigo 7º, a Companhia poderá, por deliberação do
Conselho de Administração, outorgar opção de compra ou subscrição de ações a
seus administradores, empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia ou às sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia,
de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput deste Artigo 7º, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações. ARTIGO 8º - As ações da Companhia poderão ser escriturais, devendo ser mantidas em
conta de depósito, em instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão
de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência de suas ações, nos termos do disposto no Artigo 35, §3º da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”). CAPÍTULO III. ASSEMBLEIA
GERAL. ARTIGO 9º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com
poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as
providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Companhia.
ARTIGO 10 - Compete privativamente à Assembleia Geral: I. Reformar o Estatuto
Social; II. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social; III. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e
cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; IV. Suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de
cumprir obrigações impostas pela lei ou pelo Estatuto Social; V. Instalar o Conselho
Fiscal da Companhia, bem como eleger ou destituir, a qualquer tempo, os seus membros; VI. Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração; VII. Fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; VIII. Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por
eles apresentadas; IX. Deliberar sobre promoção de ação de responsabilidade civil a
ser movida pela Companhia contra os administradores, pelos prejuízos causados ao
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seu patrimônio, na conformidade do disposto no Artigo 159 da Lei das Sociedades por sociedades controladas; xxvi. Eleger ou destituir os auditores independentes responAções; X. Deliberar, observadas as disposições legais e estatutárias, sobre o aumen- sáveis pelos serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia,
to do capital social por subscrição de novas ações e sobre a emissão de quaisquer após avaliação e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações
outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior, na hipótese do Parágrafo S.A.; xxvii. Definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica
1° do Artigo 7º e quando o limite do capital autorizado se encontrar esgotado; XI. Deci- de empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos
dir sobre o cancelamento do Registro de Companhia Aberta da Companhia perante a casos de oferta pública para cancelamento de Registro de Companhia Aberta, na
Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”); XII. Escolher a empresa especializada em forma definida neste Estatuto Social; xxviii. Manifestar-se favorável ou contrariamente
avaliação econômica de empresas para a elaboração de laudo de avaliação das a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as
ações da Companhia, em caso de cancelamento de Registro de Companhia Aberta, ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgadentre aquelas apontadas na lista tríplice de sociedades definida pelo Conselho de do em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de
Administração, conforme disposto no Art. 22, XXVI abaixo; e XIII. Aprovar, previamen- ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta
te, a celebração de contratos de mútuo, de prestação de serviços de gerência, e de pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
assistência técnica, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da
controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos
TIM Participações S.A., de outro lado, após a avaliação prévia do Comitê de Auditoria que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
Estatutário da TIM Participações S.A. de que os termos e as condições do contrato exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; xxix. Deliberar sobre qualatendam a padrões normalmente praticados no mercado em contratações da mesma quer tema ou proposta a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas, e deliberar
natureza entre partes independentes. Parágrafo Único - O valor de reembolso devido sobre sua convocação, sempre que necessário; xxx. Executar outras atividades que
aos acionistas dissidentes, que exercerem o direito de retirada nas hipóteses previstas lhe sejam delegadas pela Assembleia Geral; e xxxi. Resolver os casos omissos neste
na Lei 6.404/76, é determinado pela divisão do valor do patrimônio líquido, conforme Estatuto e exercer outras atribuições que a Lei ou este Estatuto não confiram a outro
apurado nas últimas demonstrações financeiras aprovadas pela Assembleia Geral, órgão da Companhia. Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá estapelo número total de ações de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em belecer alçadas de aprovação diferenciada para a Diretoria e ao longo da linha hierártesouraria. ARTIGO 11 - AAssembleia Geral será convocada pelo Conselho de Admi- quica da organização administrativa da Companhia, sempre observando o disposto
nistração, cabendo ao seu Presidente consubstanciar o respectivo ato, podendo ser neste Estatuto Social. ARTIGO 23 - O Conselho de Administração é composto de no
convocada na forma prevista no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei 6.404/76. ARTI- mínimo 3 (três) e no máximo 19 (dezenove) membros efetivos. ARTIGO 24 - Os memGO 12 - AAssembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou pelo bros do Conselho de Administração são eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ou por um procurador ex- devendo o próprio Conselho de Administração escolher, dentre eles, o seu Presidente.
pressamente designado pelo Diretor Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Parágrafo 1º - O Conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo
Administração, com poderes específicos para tanto. O Presidente da Assembleia dispensa da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades que
Geral procederá à nomeação do Secretário. Parágrafo 1º - Para fins de comprovação possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar inda condição de acionista, será observado o que dispõe o Artigo 126 da Lei 6.404/76, teresse conflitante com a Companhia. O Conselheiro não poderá exercer o direito de
sendo que aqueles detentores de ações escriturais ou em custódia deverão depositar, voto, nem ter acesso a informações ou participar de reunião do Conselho de Adminisaté 02 (dois) dias úteis anteriores a reunião assemblear, na sede da Companhia, além tração, caso se configurem, por fato superveniente ou desconhecido à época de sua
do documento de identidade e o respectivo instrumento de mandato, quando neces- eleição, os fatores de impedimento indicados neste Parágrafo 1º. Parágrafo 2º - É
sário, o comprovante/extrato expedido pela instituição financeira depositária, este vedado, na forma do Artigo 156, da Lei 6.404/76, o direito de voto, em circunstâncias
emitido, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis antes da reunião assemblear. Parágrafo 2º que configurem conflito de interesse com a Companhia. ARTIGO 25 - O Conselho de
- Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à assembleia geral Administração se reúne ordinariamente, no mínimo 06 (seis), e, no máximo 12 (doze)
munido dos documentos referidos no Parágrafo 1º acima, até o momento da abertura vezes ao ano, e extraordinariamente mediante convocação feita por seu Presidente,
dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de ou por quaisquer 02 (dois) Conselheiros, ou pelo Diretor Presidente da Companhia.
apresentá-los previamente. ARTIGO 13 - Dos trabalhos e deliberações da Assem- Parágrafo 1º - As convocações se fazem por carta ou correio eletrônico entregues
bleia Geral será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas com a antecedência mínima de 07 (sete) dias, salvo nas hipóteses de manifesta urpresentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações gência, a critério exclusivo do Presidente do Conselho de Administração, devendo a
tomadas. Parágrafo 1º - A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive comunicação conter a ordem do dia. Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de
dissidências e protestos. Parágrafo 2º - Salvo deliberação em contrário da Assem- Administração poderão participar das reuniões por meio de áudio ou videoconferênbleia, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. ARTIGO cia, tudo sem qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Também serão
14 - Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício admitidos votos por carta, correio eletrônico ou registrados por meio de portal de gosocial, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para: (i) Tomar as contas dos vernança corporativa ou qualquer outro meio formal de comunicação, desde que readministradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) Delibe- cebidos pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto até o morar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) mento da respectiva reunião. Parágrafo 3º - O Presidente do Conselho de
Eleger os membros do Conselho de Administração e, quando for o caso, os membros Administração poderá convidar para participar das reuniões do órgão qualquer memdo Conselho Fiscal. ARTIGO 15 - AAssembleia Geral se reunirá, extraordinariamente, bro da Diretoria, outros executivos da Companhia, assim como terceiros que possam
sempre que os interesses da Companhia o exigirem. ARTIGO 16 - Os acionistas de- contribuir com opiniões ou recomendações relacionadas às matérias a serem delibeverão exercer seu direito de voto no interesse da Companhia. CAPÍTULO IV. DA radas pelo Conselho de Administração. Os indivíduos convidados a participar das
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. SEÇÃO I. NORMAS GERAIS. ARTIGO 17 - A reuniões do Conselho de Administração não terão direito de voto. ARTIGO 26 - O
administração da Companhia é exercida pelo Conselho de Administração e pela Dire- Conselho de Administração delibera por maioria de votos, presente a maioria de seus
toria. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, membros, cabendo ao Presidente do Conselho, no caso de empate, o voto de qualiexerce a administração superior da Companhia. Parágrafo 2º - A Diretoria é o órgão dade. Parágrafo Único - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
de representação e executivo de administração da Companhia, atuando cada um de atas, as quais serão assinadas pelos Conselheiros participantes e pelo Secretário da
seus membros segundo a respectiva competência, observadas as limitações estabe- reunião. Subseção I Dos Comitês vinculados ao Conselho de Administração.
lecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto. Parágrafo 3º - As atribuições e poderes ARTIGO 27 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar
conferidos por lei a cada um dos órgãos da administração não podem ser outorgados comitês técnicos e consultivos, em caráter permanente ou não, sempre que julgar
a outro órgão. Parágrafo 4º - Não é permitida a acumulação dos cargos de Presiden- necessário. Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as
te do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da normas aplicáveis aos seus comitês, incluindo regras sobre competência, composiCompanhia pelo mesmo administrador. Parágrafo 5º - Os membros do Conselho de ção, prazo de gestão, remuneração, funcionamento e abrangência. SEÇÃO III DA
Administração e da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como garantia de DIRETORIA. ARTIGO 28 - A Diretoria será composta por no mínimo 03 (três) e no
sua gestão. ARTIGO 18 - Os administradores tomam posse mediante termos lavra- máximo 12 (doze) membros, acionistas ou não. Todos os Diretores serão eleitos pelo
dos no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo. Dentre os Diretoconforme o caso. Parágrafo Único - A posse nos cargos de membro do Conselho de res, serão designados, necessariamente, o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro, o
Administração e membro da Diretoria, bem como do Conselho Fiscal, efetivos ou su- Diretor de Relações com Investidores e o Diretor Jurídico, e os demais terão a desigplentes, quando for o caso, está condicionada à prévia assinatura do termo de posse, nação que lhes vier a ser então atribuída pelo Conselho de Administração. Parágrafo
em atendimento aos requisitos legais aplicáveis. ARTIGO 19 - No ato da posse, os 1º - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, caberá ao Conselho de Administração
administradores da Companhia firmarão, além do termo de posse, declaração por eleger o novo Diretor ou designar o substituto, o qual completará o mandato do subsmeio da qual aderirão aos termos do Código de Ética e de Conduta da TIM Participa- tituído. Parágrafo 2º - Na hipótese de ausências ou impedimentos temporários de
ções S.A. e do Manual de Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negocia- qualquer Diretor, o Diretor substituto será designado pelo Diretor Presidente ou, na sua
ções de valores mobiliários da Companhia. ARTIGO 20 - Além dos casos de morte, impossibilidade, por decisão da maioria da Diretoria. ARTIGO 29 - Nos termos do
renúncia, destituição e outros previstos em lei, dar-se-á a vacância do cargo quando o disposto no Artigo 143, Parágrafo 2º da Lei 6.404/76, compete à Diretoria como órgão
administrador deixar de assinar o termo de posse previsto neste Estatuto no prazo de colegiado: i. Aprovar as propostas, planos e projetos a serem submetidos ao Conselho
30 dias (trinta) dias da eleição, sem justa causa, a juízo do Conselho de Administração. de Administração e/ou à Assembleia Geral; ii. Deliberar sobre a celebração de contraParágrafo 1º - A renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação tos de qualquer natureza, com exceção daqueles mencionados no Artigo 10, inciso xiii,
escrita ao órgão a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse mo- deste Estatuto, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista
mento, perante a Companhia e, perante terceiros, após o arquivamento do documen- controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou
to de renúncia na respectiva Junta Comercial e sua publicação. Parágrafo 2º - No controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à
caso de vacância de cargo de Conselheiro, inclusive do cargo de Presidente do Con- TIM Participações S.A., de outro lado, em montante inferior a R$50.000.000,00 (cinselho de Administração, os demais Conselheiros, mediante decisão da maioria dos quenta milhões de Reais), após avaliação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário da
membros, nomearão um substituto que permanecerá no cargo até a primeira Assem- TIM Participações S.A de que os termos e condições do contrato atendam a padrões
bleia Geral subsequente. O substituto eleito pela Assembleia Geral deverá permane- normalmente praticados no mercado em contratações da mesma natureza entre parcer no cargo pelo período remanescente para o fim do mandato do membro substitu- tes independentes; iii. Deliberar sobre a participação da Companhia ou de sociedades
ído. Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração serão substituídos em por ela controladas em qualquer associação e, desde que não haja previsão de conssuas faltas ou impedimento, por procurador devidamente constituído, desde que seja tituição de uma sociedade, em qualquer “joint venture”, consórcio ou qualquer estrutueste outro membro do Conselho de Administração. ARTIGO 21 - O mandato dos ad- ra similar; iv. Deliberar sobre a indicação de representantes da Companhia e das soministradores é unificado e de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único ciedades por ela controladas em outras sociedades e associações nas quais
- Os mandatos dos administradores reputam-se prorrogados até a posse de seus su- participem; v. Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas
cessores eleitos. SEÇÃO II. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 22 - sociedades por ela controladas, de empréstimos, financiamentos, ou quaisquer ouAlém das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: i. De- tras operações que impliquem em endividamento da Companhia ou de suas sociedaliberar e acompanhar o orçamento anual, o plano de metas e de estratégia de negócios des controladas, cujo valor total da operação seja inferior ou igual a R$ 500.000.000,00
previsto para o período de vigência do orçamento da Companhia e de suas socieda- (quinhentos milhões de Reais). Ficam excetuadas as fianças ou as garantias de qualdes controladas; ii. Deliberar sobre a emissão de ações e debêntures conversíveis em quer natureza, contratadas pela Companhia ou por suas controladas, para a garantia
ações, dentro do limite de capital autorizado na forma do Artigo 7º deste Estatuto, bem de processos judiciais ou administrativos; vi. Deliberar sobre a celebração de contracomo debêntures simples, não conversíveis em ações, podendo, ainda, excluir o direi- tos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de aquisição de bens
to de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício, nas emissões de ações e ou serviços, cujo valor total, seja inferior ou igual a R$500.000.000,00 (quinhentos
debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por milhões de Reais); vii. Deliberar sobre a alienação, a doação, a cessão, ou a oneração
subscrição pública ou por permuta de ações em oferta pública de aquisição de Contro- de quaisquer bens ou direitos classificados no ativo não circulante da Companhia e de
le, nos termos estabelecidos em lei e na regulamentação aplicável; iii. Autorizar a suas subsidiárias ou controladas, cujo valor originário de aquisição, ou, na sua ausênemissão de notas promissórias comerciais para subscrição pública (“commercial pa- cia, o valor de mercado, seja inferior ou igual a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
pers”); iv. Deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão de de- de Reais); viii. Deliberar sobre a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela
bêntures pela Companhia, sobre a época e as condições de vencimento, amortização Companhia em favor de terceiros, nestes incluídas as sociedades controladas, em
ou resgate, a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos montante inferior ou igual a R$50.000.000,000 (cinquenta milhões de Reais) e supelucros e de prêmio de reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, rior a R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), exceção feita à prestação de quaisbem como os tipos de debêntures; v. Autorizar a aquisição de ações de emissão da quer garantias em favor de (i) empregados da Companhia ou de suas sociedades
Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior controladas no que diz respeito a contratos de locação residencial, nas hipóteses de
alienação; vi. Deliberar sobre a aprovação de programa de “depositary receipts” de remanejamentos a pedido da Companhia; e (ii) sociedades controladas ou coligadas
emissão da Companhia; vii. Deliberar sobre a aquisição ou alienação, no todo ou em com relação a contratos de locação de estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais.
parte, de participação da Companhia ou das sociedades sob seu controle no capital ix. Autorizar a celebração pela Companhia, por suas subsidiárias ou sociedades conde outras sociedades, bem como de participação em “joint venture” que preveja a troladas, de acordos, judiciais ou extrajudiciais, termos de ajuste de conduta ou instruconstituição de uma sociedade; viii. Autorizar a permuta de ações ou outros valores mentos similares dos quais resultem a assunção de obrigações financeiras, de fazer
mobiliários, bem como a renúncia a direitos de subscrição de ações, debêntures con- ou não fazer, a doação de bens ou serviços, e/ou a renúncia de direitos, sempre que o
versíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão de sociedades controladas; montante total envolvido seja superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais), e
ix. Autorizar a constituição ou a liquidação de sociedades controladas ou de subsidiá- cujo objetivo principal seja (i) evitar a propositura de processos, (ii) afastar ou suspenrias; x. Autorizar a Companhia, bem como suas coligadas e controladas, a celebrar, der a aplicação de penalidades e/ou a imposição de restrições pelas autoridades
alterar ou rescindir acordos de acionistas; xi. Deliberar acerca da submissão à Assem- competentes, ou (iii) encerrar litígios em trâmite; x. Deliberar sobre a prática de atos
bleia Geral de acionistas da Companhia de proposta de celebração de contratos de gratuitos em benefício de seus empregados ou da comunidade, sempre que o valor
mútuo, de prestação de serviços de gerência e de assistência técnica, entre a Compa- envolvido for inferior ou igual a R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais); xi. Aprovar a
nhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou sociedades contro- celebração de acordos coletivos pela Companhia ou pelas sociedades por ela controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de ladas; e xii. Estabelecer os limites de alçadas financeiras a serem aplicados ao longo
outra forma constituam partes relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado, da linha hierárquica da organização administrativa da Companhia, tendo como base
observado o disposto no Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto; xii. Deliberar sobre a ce- os limites definidos neste Estatuto Social para a prática de atos e celebração de conlebração de contratos de qualquer natureza, com exceção daqueles mencionados no tratos, e aqueles que venham a ser aprovados para os Diretores e procuradores da
Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto, entre a Companhia ou suas controladas, de um Companhia pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Prelado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, ou sujeitas sidente coordenar as ações dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacioa controle comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma constituam nadas com o planejamento geral da Companhia, competindo-lhe, dentre outras, as
partes relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado, em montante igual ou seguintes atribuições: i. Assegurar a eficácia e o bom funcionamento do órgão; ii. Orsuperior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), após avaliação do Comitê ganizar e coordenar, com a colaboração do Secretário, a pauta das reuniões; iii. Conde Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A de que os termos e as condições do vocar, diretamente ou por intermédio do Secretário, as reuniões da Diretoria; iv. Instalar
contrato atendam a padrões normalmente praticados no mercado em contratações da e presidir as reuniões da Diretoria; v. Coordenar as discussões e deliberações tomamesma natureza entre partes independentes; xiii. Deliberar sobre a celebração de das nas reuniões da Diretoria, promovendo um debate ativo de todos os membros na
contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de empréstimos, tomada de decisões, resguardando sua livre posição, e responsabilizando-se pelo
financiamentos, ou quaisquer outras operações que impliquem em endividamento da efetivo funcionamento da reunião; vi. Compatibilizar as atividades da Diretoria com os
Companhia ou de suas sociedades controladas, cujo valor total da operação seja su- interesses da Companhia, dos seus acionistas e das demais partes interessadas; e vii.
perior a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais). Ficam excetuadas as fian- A fim de facilitar e ordenar a comunicação com o Conselho de Administração, endereças ou as garantias de qualquer natureza, contratadas pela Companhia ou por suas çar as dúvidas e solicitações de informações dos membros da Diretoria ao Presidente
controladas, para a garantia de processos judiciais ou administrativos; xiv. Deliberar do Conselho. Parágrafo 2º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, insobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela contro- cluindo, mas não se limitando, a seguinte atribuição: i. Garantir o relacionamento com
ladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo valor total seja superior a a comunidade financeira nacional e internacional, assegurando o cumprimento das
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais); xv. Deliberar sobre a alienação, a obrigações dos reguladores de mercados de capitais onde as ações da empresa são
doação, a cessão, ou a oneração de quaisquer bens ou direitos classificados no ativo listadas. Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro, incluindo, mas não se limitannão circulante da Companhia, ou de suas subsidiárias ou controladas, cujo valor origi- do, a seguinte atribuição: i. Garantir os processos financeiros, administrativos, econônário de sua aquisição, ou na sua ausência, o valor de mercado, seja superior a mico-gerenciais e tributários. Parágrafo 4º - Compete ao Diretor Jurídico, incluindo,
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais); xvi. Deliberar sobre a prestação de mas não se limitando, a seguinte atribuição: i. Assegurar a tutela e o suporte legal da
garantias reais ou fidejussórias pela Companhia em favor de terceiros, nestes incluí- Companhia, com exceção de temas tributários. ARTIGO 30 - A Diretoria reunir-se-á
das as sociedades controladas, em montante superior a R$50.000.000,00 (cinquenta sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 02 (dois) membros da Diretoria.
milhões de Reais), exceção feita à prestação de quaisquer garantias em favor de (i) Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões de Diretoria far-se-ão por carta ou
empregados da Companhia ou de suas sociedades controladas no que diz respeito a correio eletrônico entregues com a antecedência mínima de 02 (dois) dias, salvo nas
contratos de locação residencial, nas hipóteses de remanejamentos a pedido da Com- hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo do Diretor Presidente. A convocapanhia; e (ii) sociedades controladas ou coligadas com relação a contratos de locação ção prévia será dispensada quando todos os Diretores estiverem presentes. Parágrade estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais; xvii. Autorizar a celebração pela fo 2º - Os membros da Diretoria poderão participar das reuniões por meio de áudio ou
Companhia, por suas subsidiárias ou sociedades controladas, de acordos, judiciais ou videoconferência, tudo sem qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Tamextrajudiciais, termos de ajuste de conduta ou instrumentos similares dos quais resul- bém serão admitidos votos por carta, correio eletrônico ou registrados por meio de
tem na assunção de obrigações financeiras, de fazer ou de não fazer, a doação de portal de governança corporativa ou qualquer outro meio formal de comunicação,
bens ou serviços, e/ou a renúncia de direitos, sempre que o montante total envolvido desde que recebidos pelo Diretor Presidente ou seu substituto até o momento da
seja superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), e cujo objetivo princi- reunião. Parágrafo 3º - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria
pal seja (i) evitar a propositura de novos processos; (ii) afastar ou suspender a aplica- dos Diretores em exercício, cabendo ao Diretor Presidente, no caso de empate, o voto
ção de penalidades e/ou a imposição de restrições pelas autoridades competentes; ou de qualidade. Parágrafo 4º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, as quais
(iii) encerrar litígios em trâmite; xviii. Deliberar sobre políticas ou documentos formais serão assinadas pelos Diretores participantes e pelo Secretário. ARTIGO 31 - O Direequivalentes, a serem respeitados por todos os administradores, membros do Conse- tor Presidente, agindo isoladamente, terá plenos poderes para praticar todos e quaislho Fiscal, quando instalado, e empregados da Companhia, e de suas sociedades quer atos e assinar todos e quaisquer documentos em nome da Companhia, observacontroladas, que disponham sobre: (a) condutas funcionais pautadas em padrões das apenas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto Social
éticos e morais consubstanciados no Código de Ética e de Conduta da TIM Participa- e na lei. Parágrafo 1º - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer o limite de
ções S.A.; (b) práticas de sustentabilidade da Companhia; (c) remuneração dos admi- autoridade de cada um dos demais Diretores, fixando o valor dentro do qual os mesnistradores; (d) indicação de membros do conselho de administração e da Diretoria; mos ficarão autorizados a praticar atos e assinar documentos em nome da Compa(e) gerenciamento de riscos; (f) transações com partes relacionadas; (g) conflito de nhia, observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto
interesses; e (h) negociação de valores mobiliários da Companhia; xix. Deliberar so- Social e na lei. Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto no caput e no Parágrafo 1º
bre a prática de atos gratuitos em benefício de seus empregados ou da comunidade, deste Artigo, qualquer um dos Diretores da Companhia poderá agir isoladamente
sempre que o valor envolvido seja superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais); dentro dos limites de alçada definidos pelo Conselho de Administração, bem como na
xx. Aprovar a política de previdência complementar da Companhia e das sociedades representação da Companhia perante terceiros, inclusive órgãos públicos federais,
por ela controladas; xxi. Eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Compa- estaduais e municipais. ARTIGO 32 - Observadas as limitações estabelecidas nos
nhia, inclusive o Presidente, fixando-lhes suas designações, suas atribuições e seus Artigos 10, 22, 29 e 31 deste Estatuto Social, nas alçadas definidas pelo Conselho de
limites de autoridade específicos, observadas as disposições deste Estatuto, bem Administração e na lei, a Companhia será representada e será considerada validacomo aprovar a atribuição de novas funções aos Diretores e qualquer alteração na mente obrigada por ato ou assinatura: i. de qualquer Diretor, agindo isoladamente; ii.de
composição e nas atribuições dos membros da Diretoria; xxii. Ratear o montante glo- 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto; ou iii.de 1 (um) procurador, agindo isoladabal da remuneração, fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores mente, desde que o respectivo instrumento de mandato tenha sido firmado (a) por 2
da Companhia, quando for o caso; xxiii. Aprovar o seu Regimento Interno; xxiv. Apro- (dois) Diretores da Companhia, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidenvar o Regimento Interno da Diretoria da Companhia, com a respectiva estrutura orga- te, ou (b) por quaisquer 3 (três) Diretores em conjunto. Parágrafo 1º - Os instrumentos
nizacional; xxv. Indicar os representantes da Companhia na administração de suas de mandato outorgados pela Companhia serão assinados por um Diretor, com exce-
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ção dos instrumentos de mandato que outorgarem poderes para o procurador agir
isoladamente, que respeitarão o disposto no inciso III do caput deste Artigo, observados os respectivos limites de autoridade estabelecidos por este Estatuto Social. Parágrafo 2º - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão especificar os poderes conferidos e terão prazo de vigência máximo de 01 (um) ano, com
exceção das procurações da cláusula ad judicia, que serão por prazo indeterminado.
O substabelecimento das procurações ad negotia é vedado. ARTIGO 33 - A Diretoria
administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto
Social e na legislação aplicável, sendo vedado a seus integrantes, em conjunto ou
isoladamente, a prática de atos estranhos aos objetivos sociais da Companhia. CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL. ARTIGO 34 - O Conselho Fiscal funcionará de modo
não permanente, e somente será instalado a pedido dos acionistas, observados os
termos da lei. O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as competências, responsabilidades e deveres definidos na lei. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número
de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL
E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 35 - O exercício social terá a
duração de um ano, iniciando-se em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminando
no último dia do mês de dezembro. ARTIGO 36 - Juntamente com as demonstrações
financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia
Geral Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos lucros e sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. Parágrafo 1º - Os lucros líquidos terão a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte
por cento) do capital social integralizado; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado na forma dos incisos II e III do Artigo 202 da Lei 6.404/76 serão distri-

Bolsonaro
não executa
créditos
emergenciais
A Confederação Nacional
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar
(FPAF) criticaram nesta terçafeira o governo federal por não
executar créditos emergenciais
para a agricultura familiar. Segundo a Contag, as medidas
resultantes das resoluções n°
4.801 e nº 4.802 não estão sendo operacionalizadas.
A Contag explica que a não
execução se deve, por diversos
motivos, como a falta de publicação de normativa do Banco
Central que determine a prorrogação das parcelas automaticamente; por se tratar de recursos
com risco para os próprios operadores de crédito; as cooperativas de crédito também não estão
podendo implementar tais medidas por não terem depósito interfinanceiro vinculado ao crédito
rural; em alguns estados o Banco do Brasil está condicionando
a prorrogação com o pagamento
de parte do valor da parcela do
custeio ou do investimento; as
taxas de juros praticadas nas “linhas especiais de crédito” estão
acima da taxa selic que se encontra em 3,75%; entre outros.
Mesmo com a edição da Medida Provisória 958/20 recentemente, que reduz exigência de
documentação para contratar
ou renegociar empréstimos em
bancos públicos, de empresas
e pessoas físicas, até 30 de setembro de 2020, de dispensar
a necessidade de seguro para
os bens dados em garantia em
Cédula de Crédito Rural (uma
modalidade de financiamento
rural) pelo mesmo prazo, entre
outras medidas, a Contag avalia
que esta MP não altera os problemas citados anteriormente.
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buídos como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. Parágrafo 2º - O
saldo do lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório
será destinado a uma reserva suplementar para expansão dos negócios sociais, incluindo, mas não limitado a: investimentos em infraestrutura, e em desenvolvimento
de produtos e serviços. A reserva prevista neste Parágrafo 2º não poderá ultrapassar
80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá à Assembleia
Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos acionistas ou ao aumento do capital social da Companhia. Parágrafo 3º - Os órgãos da administração
poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do Parágrafo 7º do
Artigo 9º da Lei 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, os quais poderão
ser imputados aos dividendos obrigatórios de que trata o Artigo 202 da Lei 6.404/76,
inclusive com base em balanços intermediários, sejam semestrais, trimestrais ou
mensais levantados na forma deste Estatuto, por deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 4º - A autorização descrita no Parágrafo 3° acima, aplica-se,
igualmente, nas hipóteses de declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio
intermediário, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes. Parágrafo 5º - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
serão revertidos em favor da Companhia. CAPÍTULO VII TRANSFORMAÇÃO. ARTIGO 37 - A Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação,
transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima. CAPÍTULO
VIII DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA. ARTIGO 38 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e instalará o Conselho Fiscal, para
o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remu-

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
DA 5ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), vem pelo presente, convocar os titulares de CRI para a Consulta Formal da 5ª Série
da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (”Consulta Formal”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente). Considerando que os créditos imobiliários cedidos
foram parcialmente pagos pela devedora, sendo a diferença complementada pela Socicam com recursos próprios, a
parcela dos CRI vencida no mês de abril de 2020, foi paga pela Emissora em seu vencimento. Considerando, ainda,
os prazos regulares de convocação/deliberação desta Consulta Formal, a parcela dos CRI vincenda no mês de maio
de 2020 será paga com os recursos da reserva de liquidez da Emissão. Assim sendo, fez-se necessário republicar
o edital de convocação da Consulta Formal. Dessa forma, resta cancelado o edital de convocação publicado nos
dias 14, 15 e 16 de abril de 2020 no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil. A data de apuração dos
votos será o dia 18/05/2020 e a Ordem do Dia passará a ser a que segue: (i) deliberar pela concessão, ou não, de
carência do pagamento de Juros e Amortização à Socicam, estendendo-se ao pagamento dos créditos imobiliários,
de 5 (cinco) meses, a contar da parcela dos CRI vincenda no mês de junho de 2020 (“Carência”), sendo que as
parcelas compostas por Juros e Amortização dos CRI, não pagos durante o período da Carência, serão incorporados
ao Saldo Devedor dos CRI, não constituindo, todavia, em repactuação de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do
Dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão,
durante o prazo de Carência; ou alternativamente, (ii) deliberar pela concessão, ou não, de carência do pagamento
de juros e amortização à Socicam, estendendo-se ao pagamento dos créditos imobiliários, de 3 (três) meses, a contar da parcela dos CRI vincenda no mês de junho de 2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas compostas
por Juros e Amortização dos CRI, não pagos durante o período da Carência alternativa, serão incorporados ao saldo
devedor dos CRI, não constituindo, todavia, em repactuação de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do Dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante
o prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar por repactuar o prazo de vencimento da Emissão, e consequentemente
dos créditos imobiliários cedidos, condicionado à aprovação da matéria constante do item (i) ou do item (ii) acima,
sendo que o prazo de vencimento da Emissão seria prorrogado por 3 (três) ou 5 (cinco) meses, conforme o caso;
(iv) deliberar pela exclusão na obrigatoriedade de renovação anual da nota de classificação de risco de crédito da
Emissão; (v) deliberar pela concessão de prazo de 12 (doze) meses para a recomposição do Fundo de liquidez da
Emissão, autorizando a Emissora a utilizar qualquer sobra de arrecadação dos créditos imobiliários cedidos para
fazer jus à referida recomposição, sendo que, após este prazo a Devedora deverá recompor a totalidade do saldo
remanescente; e (vi) deliberar pela substituição da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
das funções de agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, e a aprovação da contratação da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ 50.657.675/0001-86 (“SLW”), em substituição, nos termos da
proposta comercial da SLW encaminhada aos titulares bem como disponibilizada no site da Emissora. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando
pelo menos: (i) 90% (noventa por cento) dos CRI em circulação, para as matérias constantes dos itens (i), (ii), (iii),
(iv) e (v) da Ordem do Dia; e (ii) 66% dos CRI em circulação, para a matéria constante do item (vi) da Ordem do
Dia. Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar,
que para fins de apuração dos quóruns de aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza
da deliberação (ii), apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da
seguinte forma: (a) em qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii)
obtenham individualmente os votos necessários para atingir o quórum de aprovação, estará aprovada a matéria;
(b) caso a matéria constante do item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas
não seja na quantidade necessária para atingir o quórum de aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii)
acima, não poderão ser somados para fins de atingimento do quórum de aprovação da matéria constante do item
(i); (c) todavia, caso a matéria constante do item (ii) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o
item (i), mas não seja na quantidade necessária para atingir o quórum de aprovação, os votos afirmativos recebidos
no item (i) acima, poderão ser somados para fins de atingimento do quórum de aprovação da matéria constante do
item (ii). Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da Ordem
do Dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se
limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação
dos signatários, e encaminhada, até o dia 18/05/2020 às 17 horas, aos cuidados da Emissora por e-mail para ri@
reit.com.br. O presente edital de convocação, cujas deliberações serão tomadas por meio de consulta formal, será
enviada, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem como aos
seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. As informações necessárias ao exercício do direito de voto estarão disponíveis
no site da Emissora, no endereço virtual www.reit.net.br. Qualquer informação adicional deverá ser solicitada à
Emissora no e-mail ri@reit.com.br. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM até o dia 20 de maio de
2020. A Emissora, em qualquer caso, aprovando-se as matérias da ordem do dia, estará autorizada a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde
os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para
adimplente, caso seja necessário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Anexo I . Consulta formal dos CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. Termo de Apuração de Votos: Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (vi) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( )
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 25 DE MARÇO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala
de reuniões da sede da empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala
101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 10 horas do dia 25 de março de 2020.
2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma do artigo 11
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”),
estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração:
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Arnon Affonso de
Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada de Sousa,
representando a totalidade dos membros em exercício. Presente ainda, nos
termos do artigo 10, § 4º, do Estatuto Social, e do artigo 10, § 6º, do Regimento
Interno, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Diretor da
Companhia que exerce cumulativamente as funções de Diretor de Relações
com Investidores, e a Sra. Fernanda Martins Celestino, convidada para secretariar a reunião. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio
Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Fernanda Martins Celestino.
4. Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) as contas dos
administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social findo em
31.12.2019, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer
dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras”); (ii) a revisão
anual do orçamento de capital; (iii) a destinação do lucro líquido do exercício
findo em 31.12.2019; (iv) a remuneração global anual dos administradores;
(v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar
sobre as matérias acima. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsideradas as abstenções, o
seguinte: (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração
e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31.12.2019; (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação
da assembleia geral, de revisão anual orçamento de capital da Companhia,
nos termos do Artigo 196, § 2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”); (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à
deliberação da assembleia geral, de destinação do lucro líquido apurado pela
Companhia no exercício social findo em 31.12.2019; (iv) Aprovar a proposta, a
ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação da remuneração
global anual dos administradores para o exercício social de 2020; (v) Aprovar
a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em
28 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para deliberar
sobre as matérias tratadas nos itens acima, conforme detalhadas na Proposta
da Administração, bem como consignar que as informações e os documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária,
inclusive a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos
termos e prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. Sergio Alberto
Monteiro de Carvalho - Presidente; Fernanda Martins Celestino - Secretária.
Arquivado na JUCERJA em 24/04/2020 sob o nº 00003869673.
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CAJU PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.611.979/0001-68 - NIRE 33.3.0032969-2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de fevereiro
de 2020. Data, Horário e Local. No dia 10 de fevereiro de 2020, às 12:00
horas, na sede social da Caju Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro, CEP 20.031-130. Convocação e Presença.
Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Companhia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do
Dia. Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: Aceitar a renúncia
do Sr. Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da carteira de identidade nº 20.441.326-4, expedida pelo
DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 109.980.627-58, ao cargo de
Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia enviada no
dia 20 de janeiro de 2020 e anexa à presente ata. A Companhia e o Sr.
Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais ampla, plena,
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e
obrigações de cada um. Aprovar a redesignação do cargo de Diretor sem
Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da Companhia
do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº 11.605.282-0,
expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.989.187-89, com
mandato unificado com os demais diretores, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos,
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. A
presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro,
10 de fevereiro de 2020. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 14/04/2020
sob o nº 3868474. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. CIA BERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406.
AGOE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. a
comparecer na AGOE a ser realizada em 26/05/20, às 12h, na sede social da Cia,
R daAssembleia,10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1Apreciação
do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
1.2Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 e destinação do
Lucro Líquido do exercício; e, Em Assembleia Geral Extraordinária:1.3Fixação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020.
RJ, 27/04/20.
Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. CIA ABERTA.
CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899.
AGOE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a comparecer
na AGOE a ser realizada em 26/05/20, às 11h, na sede social da Cia, na R da
Assembleia,10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária:1.1Apreciação
do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no
Diário Oficial do Estado do RJ no dia 27/04/20; 1.2Apreciação do Resultado do
exercício findo em 31/12/19 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e, II –
Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.3Fixação da remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2020. RJ, 27/04/20.
Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração.

nerações. CAPÍTULO IX DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. ARTIGO
39 - A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente, respeitado o direito dos acionistas
previsto no artigo 253 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO X DO JUÍZO ARBITRAL. ARTIGO
40 - A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76, na Lei 6.404/76, no Estatuto
Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. CAPÍTULO XI DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. ARTIGO 41 - A aprovação, pela Companhia, através de seus representantes, de operações de fusão, cisão, incorporação ou dissolução de suas controladas será precedida de análise econômico-financeira por empresa independente, de renome internacional, confirmando estar sendo dado tratamento
equitativo a todas as sociedades interessadas, cujos acionistas terão amplo acesso
ao relatório da citada análise. ARTIGO 42 - Este Estatuto deverá ser interpretado de
boa-fé. Os acionistas e a Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a
mais estrita boa-fé, subjetiva e objetiva. ARTIGO 43 - A eficácia das disposições constantes deste Estatuto Social está subordinada, suspensivamente, à concessão do
registro de companhia aberta da Companhia pela CVM. ARTIGO 44 - Este instrumento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro (RJ), 07 de abril
de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
Ata de AGE realizada em 27/04/2020. Data, Hora e Local: Em 27/04/2020,
às 11:30h, na Rua Visconde de Pirajá nº 495, 1º andar, Ipanema, Rio de
Janeiro, RJ e por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no §2-A
do Art. 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, disciplinada pela Instrução CVM nº
481, de 17/12/09, reuniram-se os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.”). Convocação: O edital de convocação foi publicado nos dias 08, 13 e 14/04/2020
no DORJ e nos dias 08, 09 e 10/04/2020 no jornal Monitor Mercantil. A realização da Assembleia de forma parcialmente digital foi devidamente informada por meio de Fato Relevante divulgado pela Cia. em 23/04/2020. Publicações Legais: As informações e documentos previstos na Instrução
CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas, assim como
as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito
de voto pelos acionistas foram disponibilizados aos acionistas na sede da
Cia., no site www.ideiasnet.com.br, no site da CVM – CVM – www.cvm.gov.
br e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – www.b3.com.br. Presenças:
Estiveram presentes à Assembleia os acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela Cia. representativas de 68,23 % do capital social, conforme registros constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas e
no sistema eletrônico de acesso digital, indicados ao final da presente Ata.
Também compareceram à Assembleia os Diretores da Cia., Srs. Sami Amine Haddad (por meio digital) e Alexandre Gunther Steinhauser (presencialmente), o presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Eduardo
Reis da Matta, e Srs. Antonio Nicolau e Lucas Pasqualini, representantes da
empresa avaliadora Valore Consultoria Empresarial Ltda., nos termos do
Art. 8º, §1º, da Lei 6.404, de 15/12/1976, ambos por meio digital. Mesa:
Assumiu a presidência o Sr. Carlos Eduardo Reis da Matta, que nomeou a
mim, Sami Amine Haddad, para secretariá-lo. Ordem do Dia: (i) Aprovação
dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação das
Ações de Emissão da Padtec S.A. pela Cia. (“Protocolo e Justificação”), relativo à incorporação da totalidade das ações de emissão da Padtec S.A.,
S.A. de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.549.807/0001-76
(“Padtec”) pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária integral da Cia., nos termos do Art. 252 da Lei 6.404/1976 (“Incorporação de Ações”); (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore
Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Padtec para fins do Art.
252, § 1º, da Lei 6.404/1976 (“Laudo Padtec”); (iii) Aprovação do Laudo
Padtec; (iv) Aprovação da Incorporação de Ações, nos termos do Art. 252
da Lei 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições descritos no
Protocolo e Justificação; (v) Em decorrência da Incorporação de Ações, a
aprovação do aumento do capital social da Cia. no valor de R$ 67.357.197,43
(sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa
e sete reais e quarenta e três centavos), com a emissão de até 61.289.213
(sessenta e um milhões, duzentas e oitenta e nove mil, duzentas e treze)
novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, e com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia.; (vi) Aprovação do
novo plano de opção de compra de ações da Cia., condicionado à aprovação do item (i) acima; e (vii) Aprovação do aumento do capital autorizado da
Cia. para 78.449.779 (setenta e oito milhões, quatrocentas e quarenta e
nove mil, setecentas e setenta e nove) ações e a consequente alteração do
Art. 6º do Estatuto Social da Cia., condicionado à aprovação do item (vi)
acima. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovada,
por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta reunião na forma
de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências. (i) Foram aprovados, por unanimidade, os termos e condições do
Protocolo e Justificação relativo à incorporação da totalidade das ações de
emissão da Padtec pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec
em subsidiária integral da Cia., nos termos do Art. 252 da Lei 6.404/1976.
Referido Protocolo e Justificação consta do Anexo I à presente Ata. (ii) Foi
ratificada, por maioria de votos, tendo sido computados 10.782.654 votos a
favor e 368.000 abstenções, a nomeação e contratação da Meden como
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação
da Padtec para fins do Art. 252, § 1º, da Lei 6.404/1976. (iii) Foi aprovado,
por maioria de votos, tendo sido computados 10.782.554 votos a favor e
368.100 abstenções, o Laudo Padtec, o qual consta como Anexo II à presente Ata. (iv) Foi aprovada, por unanimidade, a Incorporação de Ações,
nos termos do Art. 252 da Lei 6.404/1976 e de acordo com os termos e
condições descritos no Protocolo e Justificação; (v) Foi aprovado, em decorrência da Incorporação de Ações, por unanimidade, o aumento do capital
social da Cia. no valor de R$ 67.357.197,43 (sessenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e três
centavos), com a emissão de até 61.289.213 (sessenta e um milhões, duzentas e oitenta e nove mil, duzentas e treze) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, e com a consequente alteração do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia.; (vi) Em virtude da aprovação da deliberação constante do item (i), foi aprovado, por maioria de votos, tendo sido computados
10.782.654 votos a favor, e 368.000 abstenções, o novo plano de opção de
compra de ações da Cia.; e (vii) Em virtude da aprovação da deliberação
constante do item (vi), foi aprovado, por unanimidade, o aumento do capital
autorizado da Cia. para 78.449.779 (setenta e oito milhões, quatrocentas e
quarenta e nove mil, setecentas e setenta e nove) ações e a consequente
alteração do Art. 6º do Estatuto Social da Cia. Em decorrência das deliberações acima, constam como Anexos III e IV da presente Ata, respectivamente, a versão consolidada do Estatuto Social alterado e o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Cia., os quais passarão a viger tão somente
após decorrido o prazo legal para exercício do direito de retirada pelos acionistas da Cia. nos termos do Art. 137, IV, da Lei 6.404/76. A implementação
das deliberações elencadas acima possuía sua eficácia condicionada à
aprovação da Incorporação de Ações pela assembleia geral de acionistas
da Padtec sendo certo que referida aprovação ocorreu na data de hoje.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada pelos acionistas
a lavratura da presente Ata, a qual poderá ser publicada com a omissão das
assinaturas dos acionistas que compareceram presencialmente, nos termos
do art. 130 da Lei 6.404/76, sendo a presença daqueles que compareceram
digitalmente atestada pelo Presidente da mesa, na forma do Art. 21-V, §2º,
da Instrução CVM nº 481/09. Após ter sido lida e achada conforme, a presente Ata foi assinada por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro,
27/04/2020. Carlos Eduardo Reis da Matta, Presidente; Sami Amine Haddad, Secretário; Acionistas: LMC Brazil LLC, Total Return Investment LLC,
Emerging Markets Securities LLC, Truetech Participações Ltda., Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento, Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de
Investimento, Liciane Korenjak Magro de Alvarenga, Vesper FIA Exclusivo,
Itaú Multimercado Long and Short Fundo de Investimento, Itaú Long and
Short Plus Multimercado Fundo de Investimento, Maico Felipe Echer, José
Joubert de Souza Junior, Long Bias Multimercado Fundo de Investimento,
Renato Antonio Coutinho Bernardes, Carlos Mario Gomes de Almeida, Arthur Neves Gonçalves, Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento,
Felipe Gonzaga Daux, Itaú Multimercado Global Equity Hedge Fundo de
Investimento, Bruno Fernandes Zenobio de Lima, Luciano Kaus Sarkis, Edson Ryohei Mizikami, Carlos Andres Rubinstein, Samuel Salvi Vicentini, Danilo Anderson de Oliveira, Wolney Genarini dos Santos, Henrique Bastos
Graciosa, Marcelo Rodrigues da Silva, Elton Almeida Panzeri; Alexandre
Gunther Steinhauser, diretor; e Antonio Nicolau e Lucas Pasqualini, representantes da Meden. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente; Sami Amine Haddad - Secretário.
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Cerca de 100 empresas listadas na
China dobram lucro no trimestre
Ao todo, 94 empresas
listadas no mercado acionário da parte continental da
China registraram lucros líquidos em dobro no período
de janeiro a março apesar do
impacto da Covid-19, divulgou o China Securities Journal.

Até o domingo, 866 empresas listadas divulgaram
seus relatórios de desempenho financeiro do primeiro trimestre, com 344 das
quais registrando lucros
mais altos, superando as
expectativas do mercado,
publicou o jornal, citando

os dados da provedora de
informações
financeiras
Wind Info.
Enquanto a pandemia
prejudicou setores como
entretenimento, autopeças
e bens imobiliários, as empresas nos setores de produtos químicos, aplicativos

de computador, dispositivos
médicos e processamento de
alimentos ganharam principalmente devido aos crescentes pedidos, de acordo
com informações da agência
Xinhua.
Alguns setores em expansão, como a educação online,

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

devem ter benefícios a longo
prazo, uma vez que foram
amplamente aceitos quando
as pessoas ficaram em casa
para conter a propagação do
vírus.
Como a pandemia está
sendo gradualmente contida
no país, a operação da maio-

ria das empresas listadas
voltará aos níveis pré-surto,
acredita Fu Lichun, analista da Northeast Securities,
acrescentando que as empresas relacionadas à nova
infraestrutura e aos serviços
online terão uma perspectiva
positiva.

CNPJ 25.175.002/0001-42
Relatório da Administração
Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle Participações S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.
A Diretoria.
Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
(Em milhares de reais)
2019 2018
Ativo
2019 2018 Passivo
210 307
2019
2018
–
1 Outros passivos
Disponibilidades
Fornecedores
–
60 Resultado de instrumentos financeiros a valor justo
739 811 Obrigações sociais e estatutárias
Ativos financeiros
206 237 por meio do resultado
43
2.655
739 811 Obrigações fiscais e previdenciárias
Valor justo por meio do resultado
1
1 Despesas administrativas (Nota 11)
(53)
(130)
3
9 Outras receitas/(despesas) operacionais (Nota 11)
42 1.196.573
739 811 Outros passivos
Instrumentos financeiros (Nota 5)
210 307 Despesas de juros
–
(7)
119 122 Total do passivo
Outros ativos
648 627 Resultado de participações em coligadas
Impostos e contribuições a compensar (Nota 7)
110 102 Patrimônio líquido (Nota 9)
Capital social
500 500 e controladas (Nota 6)
–
31.230
9
20 Reserva de lucros
Ativo fiscal diferido
148 127 Resultado antes da tributação sobre o lucro
32 1.230.321
858 934 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
858 934 Imposto de renda e contribuição social
(11) (387.613)
Lucro líquido do exercício
21 842.708
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Reserva de capital
(Em milhares de reais)
Reserva Reserva
Reserva Ajustes de Avaliação
Lucros
2019
2018
Capital de capital
legal Estatutária
patrimonial Acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
51.297
(346)
1.448
11.501
59.965
– 123.865 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da tributação sobre o lucro
32 1.230.321
Resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
842.708 842.708 Ajustes ao lucro líquido do exercício dos efeitos no resultado
que não afetam caixa das atividades operacionais:
– (31.996)
Outros resultados abrangentes
– (31.230)
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior - CTA
–
–
–
–
1.986
–
1.986 Resultado de participação em controladas
–
(766)
Variação no ajuste de hedge de investimento
–
–
–
–
(2.175)
– (2.175) Outros
(106) (393.661)
IR e CS sobre outros resultados abrangentes
757
–
757 Variação dos ativos e passivos operacionais:
Impostos e contribuições a compensar
(8) (387.734)
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
(60)
(100)
Aumento de capital
1.402
(54) (1.348)
–
–
–
– Fornecedores
(31)
(5.813)
Redução de capital
(52.199)
–
–
–
–
– (52.199) Obrigações sociais e estatutárias
–
(23)
Ações em tesouraria
–
346
–
–
–
–
346 Obrigações fiscais e previdenciárias
(7)
9
Reserva de ágio na incorporação
–
54
–
–
–
–
54 Outros passivos
(74) 804.664
Venda de participação societária
–
–
–
–
(60.533)
– (60.533) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
–
88.206
Outros
–
–
–
(1.307)
–
– (1.307) Venda de participação societária
Dividendos recebidos
–
12.905
Destinações ao lucro líquido
Reservas
–
–
–
–
–
(27)
(27) Caixa líquido proveniente das atividades de investimento – 101.111
– (52.199)
Dividendos
–
–
–
(10.167)
–
(842.681) (852.848) Redução de capital
–
54
Saldos em 31 de dezembro de 2018
500
–
100
27
–
–
627 Reserva de ágio na incorporação
– (852.848)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
500
–
100
27
–
–
627 Dividendos pagos
Obrigações por empréstimos
–
(406)
Resultados abrangentes
–
346
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
21
21 Realização/Aquisição de ações em tesouraria
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
– (905.053)
Destinações ao lucro líquido
(74)
722
Reservas
–
–
–
21
–
(21)
– Aumento em caixa e equivalentes
813
90
Saldos em 31 de dezembro de 2019
500
–
100
48
–
–
648 Caixa e equivalentes no início do exercício
Caixa e equivalentes no fim do exercício
739
812
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Disponibilidades
–
1
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Certificado de depósito bancário
739
811
1. Contexto operacional: A Nova XP Controle Participações S.A. (“Compa- fluxos de caixa contratuais. iii. Avaliação para determinar se os fluxos de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
nhia” ou “Nova XP Controle”) tem sua sede localizada na Av. Afrânio de Melo contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros:
Franco, 290, sala 708, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - Brasil. Para fins desta avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo fi- 6. Investimentos:
A Nova XP Controle tem como objeto social a participação em sociedades, nanceiro no reconhecimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação
2019
2018
consórcios, e/ou empreendimentos de qualquer natureza. Estas demonstra- para o valor da moeda no tempo e para o risco de crédito associado ao valor Participação direta - XP Investimentos S.A.
–
–
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 29 de abril de 2020. do principal em aberto durante um período específico e para outros riscos e Patrimônio líquido
–
–
i. Participação Direta: A Nova XP Controle participava diretamente do capital custos básicos dos ativos financeiros (por exemplo, risco de liquidez e custos
–
–
da empresa XP Investimentos S.A., detendo 10,32% de suas ações no administrativos), bem como para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de Lucro líquido do exercício
–
–
exercício findo em 31 de dezembro de 2017. A participação na XP Investimen- caixa contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos Valor contábil dos investimentos
– 31.230
tos S.A., holding que consolida os investimentos do Grupo XP, foi alienada em juros, a Companhia considera os termos contratuais do instrumento. Isso in- Resultado de participação
31 de agosto de 2018 tendo em vista contrato de compra e venda de ações clui avaliar se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia alte- Conforme nota 1 (i), a participação na XP Investimentos S.A. foi alienada
com o Itaú Unibanco S.A., apurando um ganho de capital no montante de
rar o prazo ou valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que não atende- tendo em vista contrato de compra e venda de ações com o Itaú Unibanco
R$ 1.138.106.
S.A., a qual foi concluída em 31 de agosto de 2018. O resultado de
2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de pre- ria esta condição. Ao realizar a avaliação, a Companhia considera: - eventos equivalência reconhecido ao longo do exercício de 2018 foi R$ 31.230.
contingentes
que
alterariam
o
valor
e
prazo
dos
fluxos
de
caixa;
alavancaparação: Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com
7. Impostos e contribuições a compensar:
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orienta- gem; - prazos de pagamento antecipado e extensão; - termos que limitem o
2019
2018
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis direito da Companhia aos fluxos de caixa de ativos; e - recursos que modifi2 387.136
(“CPC”). As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo quem a contraprestação do valor da moeda no tempo, por exemplo, reajuste Antecipação IRPJ/CSLL
1
598
histórico, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais que periódico das taxas de juros. (b) Caixa e equivalentes de caixa: As transa- IRRF sobre aplicações de renda fixa
107 (387.632)
foram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações finan- ções são consideradas de curto prazo quando têm vencimentos em três me- Provisão de IRPJ/CSLL
ceiras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a ses ou menos a partir da data de aquisição. Para fins de demonstração dos Total
110
102
aplicação das políticas contábeis do Grupo. As informações que envolvem fluxos de caixa, equivalentes de caixa referem-se a títulos garantidos adquiri- 8. Impostos e contribuições correntes: A Nova XP Controle, apura o immaior grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais premis- dos mediante contratos de revenda e certificados de depósito bancário men- posto de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o imsas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão surados ao valor justo por meio do resultado que são prontamente conversí- posto de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tribudivulgadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em veis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significativo de
reais (“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e mudança de valor. (c) Imposto de renda e contribuição social: O imposto tável, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente
notas explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às a R$ 240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre
indicado de outra forma. (b) Adoção de novas normas e interpretações: diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que fo- o lucro tributável.
2019
2018
O Grupo aplica, pela primeira vez em 1 de janeiro de 2019, o CPC 06 ram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação
(R2)/IFRS 16 “Operações de Arrendamento Mercantil”, e IFRIC 23 “Incerteza das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são Resultado antes dos impostos
% 32
% 1.230.321
sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro”. Conforme exigido pelo CPC compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fis- Imposto utilizando a alíquota de imposto
06 (R2)/IFRS 16, a natureza e o efeito dessas mudanças estão divulgados cais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mes- da Nova XP Controle Participações
34 11
34
418.309
nas demonstrações financeiras consolidadas da controlada XP Investimentos
– – (0,86)
(10.618)
ma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Resultado de equivalência patrimonial
S.A., incluindo as novas políticas contábeis que foram aplicadas desde então.
Despesas não dedutíveis
– – (1,63)
(20.055)
Essas e outras normas efetivas pela primeira vez em 2019, não afetaram as Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é calculado Efeito da base de adicional de IR
– –
–
(3)
sobre prejuízo fiscais, base negativa de Contribuição Social e diferenças
demonstrações financeiras individuais da Nova XP Controle.
34 11 31,51
387.633
Imposto de renda e contribuição social
3. Resumo das principais políticas contábeis: (a) Instrumentos financei- temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros
ros ativos e passivos: i. Mensuração: Ativos e passivos financeiros são ini- sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. 9. Patrimônio líquido: (a) Capital Social e reserva de capital: Em 31 de
cialmente reconhecidos ao valor justo e subsequentemente mensurados ao Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Nova XP Controle, totalmente
custo amortizado ou ao valor justo, e subsequentemente classificados confor- a cada data de relatório e serão baixados na medida em que sua realização subscrito e integralizado, era de R$ 500 (R$ 500 em 31 de dezembro de
2018) dividido em 1.024.360 ações ordinárias nominativas e sem valor nomime categorias abaixo: • Custo Amortizado; • Valor Justo por meio de Outros não seja mais provável.
Resultados Abrangentes (“VJORA”); • Valor Justo por meio do Resultado 4. Determinação do valor justo: (a) Visão geral: A Nova XP Controle está nal e 868.808 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal (1.024.360
(“VJR”). Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado caso atenda as exposta aos seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 868.808 ações preferenseguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do resulta- (iii) Risco de Mercado; • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. ciais nominativas e sem valor nominal em 31 de dezembro de 2018). Na AGE
do: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócio cujo obje- (iv) Risco operacional. (b) Estrutura de gerenciamento de risco: de 31 de agosto de 2018, foram declarados: i. Cancelamento de 592.687
tivo seja manter ativos para receber fluxos de caixa contratuais; e • Os termos A administração tem a responsabilidade primária de estabelecer e ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital
contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está social da Companhia, o capital no valor de 51.297 passou a ser dividido em
que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o estruturada de forma separada das áreas de negócios, reportando-se
valor do principal em aberto. • Um instrumento de dívida é mensurado ao valor diretamente à alta administração, para garantir a isenção de conflito de 107.965.338 ações ordinárias e 91.571.634 ações preferenciais nominativas
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), caso atenda às interesses e a segregação de funções adequadas à boas práticas de e sem valor nominal; ii. Capitalização de R$ 54 da Reserva Especial de Ágio
seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do resulta- governança corporativa e de mercado. As políticas de gerenciamento de risco e R$ 1.348 da Reserva Legal, com o consequente aumento de capital social
do (VJR). • O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, estabelecer em R$ 1.402, passando o capital social da Companhia para R$ 52.699, sem
seja alcançado pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais e pela venda limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e aderência aos emissão de novas ações; iii. Redução do capital social no montante de
de ativos financeiros; e • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de risco são revisados R$ 52.199, passando o capital social da Companhia para R$ 500, com o
datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamen- periodicamente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas cancelamento de 99,05% das ações da Companhia, totalizando 197.643.804
tos do principal e dos juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento atividades da Nova XP Controle. A Nova XP Controle, por meio de seus ações canceladas, sendo 106.940.978 ações ordinárias e 90.702.826 ações
de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, tem por objetivo preferenciais. (b) Distribuição de lucros: Na AGE de 02 de abril de 2018,
não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos
foram declarados dividendos no montante de R$ 6.400. Na AGE de 29 de
de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa os seus funcionários estejam cientes de seus deveres e obrigações. (c) Risco
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos contratu- de crédito: O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência junho de 2018, foram declarados dividendos no montante de R$ 20.000.
Na AGE de 31 de agosto de 2018, foram declarados dividendos no montante
ais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de de R$ 789.833 pagos de forma antecipadas e R$ 10.167 pagos à conta
suas
respectivas
obrigações
financeiras
nos
termos
pactuados,
à
de reserva de lucros. Na AGE de 21 de novembro de 2018, foram declarados
financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA
são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na dividendos no montante de R$ 26.448.
(VJR). Os instrumentos patrimoniais são aqueles que atendem à definição de classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às 10. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos, assim
patrimônio líquido do ponto de vista do emissor, ou seja, instrumentos que não vantagens concedidas na negociação e aos custos de recuperação. O como as transações que influenciaram o resultado no exercício, relativos a
contenham uma obrigação contratual de pagamento e que evidenciem um documento de Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre empreinteresse residual no patrimônio líquido do emissor. São exemplos os instru- na composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou sas Nova XP Controle e suas controladas com seus sócios e profissionaismentos de capital que incluem ações ordinárias. Os instrumentos patrimoniais emissão, na atividade econômica, na duração da carteira, nas variáveis
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Com relação aos divi- macroeconômicas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito chave da Administração. As transações entre as partes relacionadas foram
dendos, quando representam um retorno sobre tais investimentos, continuam também está ativamente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar realizadas a valores e prazos e taxas médias usuais do mercado e em condia ser reconhecidos no resultado como outros rendimentos quando a Compa- o risco de crédito de emissões e emissores com os quais mantém ou pretende ções de comutatividade. Abaixo segue a demonstração das operações entre
nhia possui o direito de receber pagamentos. ii. Avaliação do modelo de negó- manter relações de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de partes relacionadas.
cio: A Companhia avalia o objetivo de seus modelos de negócio, nos quais os atribuição de risco de credito (rating) para classificar a probabilidade de perda
2019
2018
ativos são mantidos em nível de portfólio para avaliar como o negócio é admi- das contrapartes. O valor contábil dos ativos financeiros que representam a
Ativos
Receitas
Ativos
Receitas
nistrado e informações são fornecidas à Administração. As informações con- exposição máxima ao risco de crédito é apresentado no quadro abaixo:
(Passivo) (Despesas) (Passivo) (Despesas)
sideradas compreendem: - Políticas e objetivos definidos para a carteira e a
2019 2018 Mútuo
aplicação dessas políticas na prática. Com destaque sobre, se a estratégia da Disponibilidades
–
1 XP Controle Participações S.A. Administração está focada em auferir receitas de juros contratuais, manter um Ativos financeiros
739 811 8% a.a. - Vencimento 15/03/18
–
–
–
(5)
perfil específico de taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; - Como o Títulos e valores mobiliários
739 811 11. Despesas gerais e administrativas e outras receitas/(despesas)
739 811
desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Compa- Títulos privados
739 812 operacionais:
nhia; - Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ati- Total
2019
2018
vos financeiros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses 5. Títulos e valores mobiliários:
–
(44)
riscos são administrados; - Como os gestores do negócio são remunerados 2019
2018 Despesas de pessoal
Custo Valor Justo Custo Valor Justo Despesas tributárias
por exemplo, se a remuneração está relacionada ao valor justo dos ativos ou
(2)
(109)
dos fluxos de caixa contratuais recebidos; - A frequência, o volume e o mo- Ativos financeiros
Outras despesas administrativas
(51)
(130)
739
739 811
811 Outras receitas operacionais (a)
mento das vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas Valor justo por meio do resultado
42 1.197.090
expectativas sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de Certificados de
–
(364)
739
739 811
811 Outras despesas operacionais
vendas não são consideradas isoladamente, mas como parte de uma avalia- Depósitos Bancários (a)
(11) 1.196.443
739
739 811
811 Total
ção geral de como o objetivo definido pela Companhia para administrar os Total ativos financeiros
ativos financeiros. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou admi- (a) Em 31 de dezembro de 2019, Certificados de Depósitos bancários no valor (a) O montante de R$ 1.138.106 refere-se ao ganho de capital apurado na
nistrados, cujo desempenho é avaliado com base no valor justo, são mensu- de R$ 739 (R$ 811 em 2018) estão sendo apresentados como equivalentes alienação do investimento da XP Investimentos S.A. conforme descrito na
rados ao valor justo por meio do resultado, pois não são mantidos para receber de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
nota 1.
DIRETORIA
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor
Frederico Arieta da Costa Ferreira - Diretor
Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4
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Neoenergia quer reduzir em R$ 400
milhões desembolsos em 2020
A Neoenergia, uma das
líderes do setor de energia
brasileiro, registrou lucro
líquido de R$ 577 milhões
no primeiro trimestre, um
crescimento de 17,3%, e
Ebitda de R$ 1,5bilhão, alta
de 14,1% em relação aos
números do mesmo período
de 2019. Mas isso não será
suficiente para a elétrica efetuar pagamento de empréstimos e ao mesmo tempo se
resguardar economicamente
para um período que se mostra sombrio.
Nesta terça-feira, em teleconferência com analistas
e investidores, o diretor de
Controle Patrimonial e Planejamento, Eduardo Capelastegui, revelou que a empresa pretende reduzir em
R$ 400 milhões os desembolsos previstos para 2020.
Isso porque a empresa aderiu
ao programa do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BN-

DES) que prevê suspensão
temporária do pagamento de
empréstimos como forma de
aliviar impactos do coronavírus sobre empresas.
Conforme a Reuters, em
meio aos fortes impactos
sobre o mercado, empresas
de energia têm conversado
com o governo sobre medidas que possam aliviar o
caixa do segmento no curto
prazo.
Controlada pela espanhola Iberdrola, a Neoenergia
dispõe ainda outras ações
que visam preservar caixa
em meio às incertezas geradas pela pandemia, disse Capelastegui. “Foco em
caixa tem sido nosso mantra
aqui desde o início da crise”,
afirmou o executivo, sem
detalhar de imediato quais
financiamentos serão temporariamente suspensos.
Conforme a Reuters, o
programa do BNDES prevê suspensão por até seis

Covid-19 faz BP ter
perda líquida bilionária
A britânica de hidrocarbonetos BP anunciou nesta
terça-feira uma forte perda
líquida de US$ 4,4 bilhões
no primeiro trimestre. A
multinacional atribuiu o resultado a crise no mercado
de petróleo atingido pela
pandemia de coronavírus.
O grupo obteve um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no
mesmo período anterior, disse o comunicado.
Como estratégia para contornar a situação, a BP tem
tomado uma série de medidas, incluindo uma redução
de 25% em seus investimentos, que cairão para US$ 12
bilhões este ano.
A BP, assim como o setor
como um todo, enfrenta uma
crise inédita, com um colapso
nos preços, especialmente em
março, devido a uma demanda mundial em queda livre.
“Nossa indústria está sendo bastante afetada pelos
impactos sobre a oferta e a
demanda, de uma magnitude
nunca vista até agora, destaca o CEO do grupo, Bernard
Looney.
Conforme a AFP, a BP espera produzir ainda menos no
segundo trimestre em relação
ao primeiro, enquanto suas
atividades de refino continuarão se desacelerando.

No total, sua produção
caiu 2,8% no primeiro trimestre, em comparação com
o mesmo período de 2019,
para 3,7 milhões de barris
por dia.
Mercado brasileiro
A BP no Brasil atua no setor de exploração e produção
de petróleo. Está no país desde
a década de 1970. Possui hoje
27 blocos em cinco diferentes
bacias geológicas brasileiras,
sendo uma das empresas internacionais com o maior portfólio de exploração em águas
profundas no país. Atualmente,
a BP é a companhia operadora
em nove blocos: FZA-M-59
(Foz do Amazonas), BARM-346 (Barreirinhas), BM-C30, BM-C-32BM-C-35, C-M755 e C-M-793 (Campos) e
Pau Brasil e S-M-1500 (Santos).
Os demais blocos são operados por parceiros. e gás natural, fabrica lubrificantes e
biocombustíveis e distribui
combustíveis de aviação e
marítimos. A BP no Brasil
atua no setor de exploração
e produção de petróleo e gás
natural, fabrica lubrificantes
e biocombustíveis e distribui
combustíveis de aviação e
marítimo.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO
FORTES ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2020
1) DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2020, às 12:00 horas, mediante
conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social
da Companhia. 2) PRESENTES: Todos os membros do Conselho de Administração, a saber, os Conselheiros Srs. Antônio José de Almeida Carneiro,
Fernando Perrone e Luiz Serafim Spínola Santos. Dispensada a convocação
na forma do Estatuto Social diante da participação da totalidade dos Conselheiros. 3) MESA: Presidente: Sr. Antônio José de Almeida Carneiro. Secretária: Sra. Julia Pereira Nobrega. 4) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES: Reeleição da Diretoria – Iniciada a Reunião o Presidente do
Conselho e Diretor Geral da Companhia, Antônio José de Almeida Carneiro,
expôs que o agravamento extremo da crise já vivenciada pela Companhia nos
últimos anos, impulsionado pela retração econômica decorrente da pandemia de COVID-19, impõe a apresentação do pedido de Recuperação Judicial
como meio de equacionamento dos passivos e reestruturação das dívidas da
Companhia e suas subsidiárias. Como já é do conhecimento do Conselho, a
Companhia tem sido profundamente afetada com (i) a suspensão de financiamentos bancários (ii) a deterioração real acima de 20% dos preços dos
imóveis entre 2015 e 2019; (iii) os distratos e o seu consequente consumo
de caixa; (iv) aumento do número de ações de execução e de pedidos de
falência pelos credores; (v) as vendas brutas abaixo do nível saudável; e (vi)
a morosidade de órgãos públicos relacionadas à reaprovação de projetos e
emissão de habite-se de empreendimentos da companhia, em especial na
praça de Brasília. Diante do cenário, e com a autorização prévia do Acionista
Controlador e recomendação da Diretoria, os Conselheiros, por unanimidade,
aprovaram o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia
e suas subsidiárias. Adicionalmente, diante da nova fase que a Companhia ingressará a partir do processo de Recuperação Judicial, Antônio José entende
por bem apresentar a sua renúncia ao cargo de Diretor Geral da Companhia,
permanecendo apenas como membro do Conselho de Administração. Para
assumir o cargo de Diretor Geral, indica o atual Diretor financeiro, Roberto
Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, e para compor a Diretoria, o Sr.
José Luiz Villar Boardman. Os Conselheiros aprovaram, então, (i) a nomeação
do Sr. Roberto Correa para o cargo de Diretor Geral, continuando a exercer
o cargo de Diretor responsável pela área de Relação com Investidores, e (ii)
a eleição do Sr. José Luiz Villar Boardman para o cargo de Diretor, ambos
com mandatos vigentes até a data de realização da próxima Assembleia Geral
Ordinária. Os Diretores - indicado para o cargo de Diretor Geral e o ora eleito
- declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial,
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, não estando incursos em nenhum crime que os impeça de exercer
atividade empresarial, comercial ou participar da administração da sociedade,
nos termos do art. 147º da Lei nº 6.404/76 e §1º do art. 1.011 do Código Civil.
5) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e
lavrada a presente Ata. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020. Antonio José de Almeida
Carneiro - Presidente; Julia Pereira Nobrega - Secretária.

meses das amortizações de
financiamentos, medida conhecida no mercado como
standstill.
Para manter caixa em suas
unidades de distribuição de
eletricidade, a Neoenergia
ainda decidiu postergar para
dezembro o pagamento de
juros e capital próprio dessas
subsidiárias, que seria direcionado à holding.
Tais medidas permitem à
empresa uma posição “confortável” de liquidez, segundo o diretor, que destacou
que a Neoenergia tem atualmente quase R$ 4,7 bilhões
em caixa e acesso a um total
de cerca de R$ 11 bilhões se
considerados também empréstimos já aptos a desembolso.
Crise
A Neoenergia sofreu
queda de arrecadação de
cerca de 12% nas distribui-

doras de energia do grupo
desde meados de março,
com uma maior inadimplência associada aos impactos econômicos da pandemia de coronavírus, disse
o diretor de Planejamento.
Do lado dos volumes, houve recuo também de 12%
na energia injetada nas distribuidoras do grupo, citou
Capelastegui.
A presidente-adjunta da
Neoenergia, Solange Ribeiro, revelou que está em contato com o governo sobre o
tema e que as medidas de
apoio ao setor de distribuição devem incluir um empréstimo junto a bancos e
possivelmente o uso de outros recursos, como receitas
que as empresas teriam que
destinar no futuro a projetos
de pesquisa e desenvolvimento (P&D). “Acredito que
nas próximas duas semanas
isso deve estar definido”,
acredita.

Petrobras inicia fase
vinculante de empresas
subsidiárias de biocombustível
A Petrobras segue com o
plano de venda de seus ativos. Agora é a vez de sua
subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A.
(PBio), que em seu nome e
representando a sua sócia RP
Biocombustível Ltda, está
iniciando a fase vinculante do processo competitivo
referente à venda conjunta
da totalidade das ações de
emissão da BSBios Indústria
e Comércio de Biodiesel Sul
Brasil S/A (BSBios).
Segundo a petroleira, os
habilitados para essa fase
receberão
carta-convite
com instruções sobre o processo de desinvestimento,
incluindo orientações para
a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.
“A presente divulgação
está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e da PBio
e com o regime especial de
desinvestimento de ativos
pelas sociedades de econo-

mia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.
Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação
do capital da Petrobras,
visando à maximização de
valor para os seus acionistas”, disse a estatal.
A BSBios é proprietária
de duas usinas de biodiesel:
a Usina de biodiesel de Passo
Fundo, localizada no Estado
do Rio Grande do Sul, com
capacidade de produção de
414 mil m³/ano, capacidade
de esmagamento de 1.152
mil toneladas/ano e capacidade de armazenamento de
120 mil toneladas de grãos,
60 mil toneladas de farelo e
7,5 mil m³ de biodiesel; e a
Usina de biodiesel de Marialva, localizada no Estado
do Paraná, com capacidade
de produção de 414 mil m³/
ano e capacidade de armazenamento de 3 mil m³ de óleo
vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e 4,5 mil m³ de
biodiesel.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
FATO RELEVANTE
Pedido de Recuperação Judicial
João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 157,
§4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e do artigo 2° da Instrução CVM n.°
358/02, vem informar aos seus acionistas, ao público e ao mercado em geral
que ajuizou, nesta data, em conjunto as suas controladas diretas e indiretas
(“Grupo João Fortes”), pedido de Recuperação Judicial na comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos artigos 51 e seguintes
da Lei n.° 11.101/05 e do artigo 122, parágrafo único da Lei das S.A, em
caráter de urgência, conforme aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia. O Grupo João Fortes, assim como grande parte do setor
imobiliário, vem enfrentando um período de adversidades marcado pela crise
macroeconômica do país e sua subsequente lenta retomada. A Companhia tem
sido profundamente afetada com (i) a suspensão de financiamentos bancários
(ii) a deterioração real acima de 20% dos preços dos imóveis entre 2015 e
2019; (iii) os distratos e o seu consequente consumo de caixa; (iv) aumento
do número de ações de execução e de pedidos de falência pelos credores;
(v) as vendas brutas abaixo do nível saudável; e (vi) a morosidade de órgãos
públicos relacionadas à reaprovação de projetos e emissão de habite-se de
empreendimentos da companhia, em especial na praça de Brasília. Atrelado
a tudo isso, a (vii) crise impulsionada pela COVID-19 potencializa o futuro
incerto do setor imobiliário, que vinha demonstrando sinais de crescimento.
No contexto de enfrentamento da crise dos últimos anos a Companhia
implementou medidas em busca da estabilização operacional e financeira e
conclusão das obras, como por exemplo: (i) aportes do acionista controlador;
(ii) desmobilização e venda de ativos; (iii) negociações com credores para
readequação de prazos de vencimento por adição de novas garantias; e (iv)
reestruturação de processos e redução da estrutura de despesas gerais e
administrativas. A administração da João Fortes, com apoio adicional de seus
assessores financeiros e jurídicos, continua perseguindo incansavelmente
a readequação da estrutura de capital e da liquidez da Companhia, uma
reestruturação de forma definitiva, viabilizando a continuidade da empresa e
manutenção de sua função social. A Companhia entende que o ajuizamento
do pedido de Recuperação Judicial é a melhor alternativa para superar a
crise financeira atual, uma vez que o processo permitirá a criação de um
ambiente seguro para a renegociação com os credores e implementação
de mudanças operacionais necessárias. Durante o período de Recuperação
Judicial, a Companhia manterá suas atividades normalmente, mantendo
sua operação e buscando a viabilização da conclusão das últimas cinco
das mais de 50 obras entregues ao longo dos últimos anos. Em paralelo, a
Companhia continuará se empenhando na redução de despesas gerais e
administrativas, equacionamento do fluxo de caixa e melhoria de performance
em seus processos. A Companhia reitera o seu compromisso em manter seus
acionistas, o público e o mercado em geral informados acerca do processo
de Recuperação Judicial do Grupo João Fortes, divulgando, oportunamente,
na forma da legislação e regulamentação vigentes, demais informações
relevantes relativas ao processamento do pedido de Recuperação Judicial.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores

AES Tietê acusa B3
de tomar partido da Eneva
A fusão entre Eneva e AES Tietê, apesar de momentaneamente descartada, é um dos pontos mais relevantes
do mercado. Agora está em discussão uma das coisas
mais importantes da listagem do Nível 2 de Governança
Corporativa, da B3: os possuidores de ações preferenciais têm direito a voto nos casos de incorporações ou
troca de controle. Depois de rejeitar, por unanimidade,
a proposta de fusão, o conselho da concessionária paulista, tudo indica que seguindo a orientação do controlador, a AES Corp, que tem 62% das ações ordinárias,
mas apenas 24% do capital total, já avisou que, mesmo
que tenha de novamente submeter a proposta à deliberação, não reconhecerá o direito a voto dos detentores de
ações preferenciais. Aliás, o grupo norte-americano foi
pressionado pelo BNDES, que tem 28% de participação
total, a convocar assembleia de todos os acionistas. E
caso não haja a manifestação deles, a empresa carioca
interpreta como o descumprimento do estatuto social da
AES Tietê e do Regulamento de Listagem do Nível 2 de
Governança Corporativa da B3.
Na segunda feira, a Eneva teve uma vitória, pois parecer de Flávia Fernandes, diretora da B3, garante que
os acionistas preferenciais têm direito a voto nos casos
de troca de controle e incorporações. Esse posicionamento contraria o entendimento dos consultores jurídicos da AES Corp., que apontaram a Câmara de Arbitragem do Mercado como o foro apropriado para discutir
o assunto, inventando também que se trata de um dos
casos omissos e situações não previstas pelas regras e
que somente o presidente da B3 tem competência para
esclarecer. E o pior, em fato relevante, a AES acusou
a B3 de ter interferido diretamente no caso. A Eneva
aguarda a posição da CVM para dar continuidade à operação.
Para o Itaú BBA, a negociação não está morta, e a
B3 foi positiva para o negócio, aumentando as chances
de aprovação em uma potencial reunião de acionistas.
Mas tudo se encontra nas mãos da Comissão de Valores
Mobiliários. Mas o banco acha que a Eneva aguardará
o posicionamento da CVM antes de reabrir as negociações. Isso porque não deseja entrar em uma longa batalha legal por direitos de voto e, portanto, só poderá
avançará se p regulador concordar com a bolsa. O banco manteve a recomendação de outperform desempenho acima da média do mercado para as ações da Eneva
e preço-alvo de R$ 39 por ação para o final de 2020, o
que configura um potencial de valorização de 7,2%. Na
sessão da terça-feira, as units da Tietê subiram cerca de
4% e as da Eneva avançaram 1%.

Ações da Via Varejo sobem mais de 21%
No pregão da segunda-feira, mesmo com a divulgação
de balanço fraco, as ações da Via Varejo subiram 13%,
só porque o Bradesco elevou a classificação das ações da
empresa. No da terça-feira, tiveram alta de mais 21% e ultrapassaram o preço-alvo estabelecido em R$ 9. Como não
conseguimos uma explicação para o fenômeno, buscamos
a opinião do nosso consultor, o português Armando Belo
Pinto, que explicou que tudo foi consequência da indução,
ou seja, os investidores foram induzidos a comprar tais
ações.
Ah, será que foi pelo comunicado da Via Varejo, que as
vendas das 200 lojas abertas após o início da flexibilização
do isolamento social se aproximaram do mesmo patamar
registrado antes do começo da quarentena? Pode parecer
esquisito, mas o grupo não deu mais nenhuma informação,
a não ser que perdeu 70% das vendas após interrupção da
operação das lojas, passando a operar apenas no varejo
eletrônico pelo site e aplicativos.

Carrefour vai bem e ações caem 1,19%
Os analistas do Bradesco BBI classificaram de positivos os resultados do primeiro trimestre do Carrefour
Brasil, que mostraram o bom impacto que a epidemia
do coronavírus teve para o setor supermercadistas de
uma maneira geral. O Atacadão, braço de atacarejo do
grupo francês no país, cresceu 19% nas últimas duas
semanas de março, pois os consumidores finais compensaram as perdas com o fechamento dos restaurantes. Além disso, houve o aumento de 8,9% nas vendas das lojas dos supermercados de vários formatos do
Carrefour, que terminaram em linha com as estimativas
do banco e superaram as do principal concorrente no
Sudeste. Outro destaque foi o crescimento de 26% na
receita do Banco Carrefour, muito acima da projeção
de 12% feita pelo banco. Apesar de tudo isso, manteve
a ação do concorrente Pão de Açúcar como “top pick”,
reafirmando a recomendação neutra para a ação, com
preço-alvo de R$ 23,00 para 2020, uma alta de 14% sobre o fechamento de ontem na B3. O banco Credit Suisse avaliou positivamente os resultados trimestrais do
Carrefour Brasil, mas notou que parte do desempenho
já havia sido precificado pelo mercado, por isto espera
uma reação neutra.

Celulose perto de um piso

Os preços de celulose de fibra curta na China perderam
US$ 0,90 nesta semana e foram para US$ 465,30 a tonelada. Para a XP Investimentos, estão próximos de piso
com recomposição de margens dos produtores chineses de
papel na China.
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Taxa de juros para empresas caiu Santander Brasil lucra quase
só 0,4 ponto percentual:16,6% R$ 4 bi no primeiro trimestre

Já para pessoa
física o corte
do BC foi de
9,6: 46,1%

As taxas de juros do crédito no Brasil continuam absurdamente altas. De acordo
com dados divulgados nesta
terça-feira, em Brasília, pelo
Banco Central (BC), as taxas
de juros do crédito para empresas e pessoas físicas caíram em março
A taxa média de juros
para pessoas físicas ficou
em 46,1% em março, com
redução de 0,6 ponto percentual em relação a fevereiro. Já para as empresas,
a queda foi somente de
0,4 ponto percentual, indo
para 16,6%. Segundo levantamento do BC, o crédito ampliado a empresas
e famílias somou R$ 6,2
trilhões (83,8% do PIB),
com crescimento de 4,7%
no mês e de 16,1% em
doze meses.
A variação mensal refletiu o efeito da depreciação
cambial na dívida externa,
que aumentou 11,6%, seguida pelas expansões de
2,7% nos empréstimos e
financiamentos e de 0,8%
nos instrumentos do mercado de capitais doméstico. A
variação em doze meses do
crédito ampliado a empresas e famílias é explicada
pelo desempenho da dívida
externa, 27,9%, estimulada
pelo aumento dos saldos
em moeda nacional em função da desvalorização cambial, e dos títulos de dívida,
25,7%.

8% ao mês, o equivalente a
151,8% ao ano.
Já os juros do rotativo
do cartão de crédito subiram em março, chegando a 326,4% ao ano, com
aumento de 3,8 pontos
percentuais em relação a
fevereiro.O rotativo é o
crédito tomado pelo consumidor quando paga menos
que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse
prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida.
Na modalidade de parcelamento das compras
pelo cartão de crédito, os
juros chegaram a 186,5%
ao ano em março, com aumento de 0,1 ponto percentual.
Crédito

A taxa de juros do crédito
pessoal não consignado ficou 94,7% ao ano em março, com queda de 11,9 pontos percentuais em relação a
fevereiro. A taxa do crédito
consignado (com desconto em folha de pagamento)
caiu 0,4 ponto percentual,
ficando 21% ao ano no mês
passado.
De acordo com o BC,
a inadimplência do crédito, considerados atrasos
acima de 90 dias, para
pessoas físicas subiu 0,1
ponto percentual, chegando a 5,2%. Entre pessoas
jurídicas, a inadimplência
permaneceu em 2,3% em
março.
Todos esses dados são
do crédito livre, em que os
bancos têm autonomia para
emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as
taxas de juros cobradas dos
clientes.

Modalidades

Crédito direcionado

Entre as modalidades
para pessoas físicas, está o
cheque especial com taxa
de 130% ao ano (7,2% ao
mês), redução em 0,6 ponto
percentual. O BC determinou que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a

No caso do crédito direcionado
(empréstimos
com regras definidas pelo
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito),
os juros para as pessoas fí-

COMPANHIA AGRO PASTORIL VALE DO RIO UNA
CNPJ Nº 10.950.871/0001-20 - NIRE 33.3.0029281-1
Edital de Convocação - Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, no dia 06/05/2020, às 10:30 horas, na sede
social da Companhia, localizada na rua Teófilo Otoni, nº 15, sl. 1204, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos
exercícios findos em 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; ii) Deliberar sobre
a destinação do resultado dos períodos; iii) Eleger/reeleger os administradores;
iv) Deliberar sobre a remuneração dos administradores. Rio de Janeiro,
22/04/2020. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

sicas caíram 0,1 ponto percentual para 7,3% ao ano. A
taxa cobrada das empresas
permaneceu em 7,9% ao
ano.
A inadimplência no crédito direcionado das empresas
recuou 0,2 ponto percentual para 1,8% e das famílias
subiu 0,5 ponto percentual
para 2,4%.
Saldo dos empréstimos
Com medidas de injeção
de liquidez na economia,
o estoque de todos os empréstimos concedidos pelos
bancos ficou em R$ 3,587
trilhões em março, com
alta de 2,9% em relação a
fevereiro e de 9,6% em 12
meses. Esse saldo do crédito correspondeu a 48,9%
de tudo o que o país produz
- o Produto Interno Bruto
(PIB) – com aumento de
1,2 ponto percentual em relação a fevereiro.
Segundo o Banco Central, o crédito livre para
pessoas jurídicas alcançou
R$ 979,3 bilhões, representando crescimento de 9,9%
no mês e de 21,7% em 12
meses.
“Em março, ocorreu expansão tanto nas modalidades com influência sazonal
(desconto de duplicatas e
recebíveis, antecipação de
faturas de cartão) quanto
nas relacionadas a fluxo de
caixa (capital de giro), e nas
de comércio exterior (adiantamentos sobre contratos
de câmbio, financiamentos
a exportações). Adicionalmente, cresceram os saldos
influenciados pela variação
cambial (notadamente repasses externos)”, diz o relatório do BC.
O crédito livre a pessoas físicas somou R$ 1,132
trilhão, com estabilidade
no mês (0,1%) e expansão
de 15,7% em 12 meses,
“com destaque para as modalidades crédito pessoal
consignado e composição
de dívidas [renegociação
de vários empréstimos em
conjunto]”.

Banco já prevê
aumento da
inadimplência
e perdas com
empréstimos

“No primeiro trimestre de
2020 alcançamos ainda um
forte resultado, mas com primeiros impactos do cenário
atual”. O comunicado - uma
espécie de aviso do que poderá vir no próximo período
devido ao impacto da pandemia do coronavírus - foi
retirado de um parágrafo do
balanço do primeiro trimestre divulgado pelo Santander
Brasil.
Os executivos da unidade
brasileira do banco espanhol
fizeram nesta terça-feira
uma teleconferência com
analistas e a imprensa para
comentar os resultados, que
vieram acima das expectativas do mercado. O banco
obteve lucro líquido de R$
3,85 bilhões, 9,2% superior
ao previsto pelos analistas
da Refinitiv. Mas a instituição já prevê crescimento da
inadimplência e perdas com
empréstimos nos próximos
meses.
Algumas medidas já foram tomadas na tentativa
de aliviar o impacto que o
banco deve sentir nos meses
seguintes. As contratações
foram suspensas e houve
cortes nos investimentos em
tecnologia em cerca de 30%
este ano, disse o presidente
do banco, Sergio Rial.
Impactos
Rial contou que o banco
vem implementando medidas para ajudar no enfrentamento da crise do coronavírus, como a redução do
risco a cartão de crédito e o
corte de gastos com tecnologia. Ele disse que a unidade
espera manter o crescimento dos custos operacionais
abaixo da inflação em 2020.
No entanto, admitiu que
ainda não pode prever o impacto da pandemia no resultado do banco nos próximos
meses, embora a inadim-

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam
convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 05/05/20, às 13h00, na
sede social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da administração,
parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 2019; (b) destinação do resultado de
2019 da Cia.; e II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores. Rio de
Janeiro, 20/04/20. Diretoria.

plência e as perdas com
empréstimos provavelmente
subam após um primeiro trimestre cujo lucro acima das
previsões fez as ações dispararem. “Embora ninguém
pudesse prever uma pandemia, estávamos prevendo
um ano mais desafiador,
então o banco tomou muitas medidas no final de 2019
que ajudarão agora”, contou.
Inadimplência
A crise gerada pela pandemia afetou a receita de tarifas com serviços, que caiu
6,7% contra o trimestre anterior, a R$ 4,48 bilhões, especialmente em cartões, devido a mudanças nos hábitos
de consumo com medidas de
isolamento social.
Rial não acredita que a
taxa de inadimplência de 90
dias para bancos no Brasil
suba acima do recorde anterior de cerca de 5%. Hoje,3%
dos empréstimos em aberto
do Santander estão vencidos
há mais de 90 dias.
O índice de inadimplência superior a 90 dias atingiu
3,0% em março de 2020, redução de 0,1 p.p. em doze
meses liderada pela queda no
índice de inadimplência no
segmento pessoa jurídica. Em
três meses, o índice subiu 0,1
p.p. “Nesse trimestre, nossos
índices permaneceram em
patamares controlados devido
a nossa gestão preventiva de
riscos, mas com novo cenário
macroeconômico para os próximos trimestres”, destacou o
balanço.
Já o índice de inadimplência pessoa física atingiu
4,0% em março de 2020, aumento de 0,1 p.p. em doze
meses e estável em relação
ao trimestre anterior.
Pessoa Jurídica
A carteira de crédito de
pessoa jurídica totalizou R$
162.059 milhões em março
de 2020, o que representa um aumento de 32,0%
(ou R$ 39.322 milhões) em
doze meses e 17,0% em relação ao trimestre anterior. A
carteira de crédito de grandes empresas alcançou R$
117.954 milhões, crescimento significativo de 34,9% em
doze meses e 20,4% em três
meses (ou alta de 23,7% no

ano e 11,4% no trimestre
desconsiderando o efeito da
variação cambial).
“Esse aumento da carteira
de crédito de grandes empresas, principalmente no
trimestre, é reflexo do nosso
suporte no desenvolvimento
do país frente ao atual cenário. O saldo da carteira de
pequenas e médias empresas
somou R$ 44.106 milhões,
expansão de 24,9% em doze
meses e 9,0% em três meses.
Nesse segmento também observamos maior procura por
liquidez em função da pandemia”, reportou o balanço.
O índice de inadimplência
pessoa jurídica atingiu 1,6%
em março de 2020, redução
de 0,3 p.p. em doze meses e
alta de 0,3 p.p. em relação ao
quarto trimestre de 2019
Rotativo
O Santander Brasil está
recuando nas linhas de rotativo de cartão de crédito,
vistas como mais arriscadas
porque não têm garantias. A
carteira de empréstimos com
cartão de crédito do banco
reduziu quase 9% no primeiro trimestre.
A carteira de empréstimos
do banco encerrou março
em R$ 378,5 bilhões, 7,5%
superior a dezembro, alavancada por empréstimos
corporativos, à medida que
as empresas buscaram mais
crédito em meio à crise.
Já as provisões para perdas com empréstimos aumentaram 19,2% ano a ano,
para R$ 3,424 bilhões. Segundo Rial, o banco pode
fazer mais provisões, dependendo de como a crise
evoluir. O retorno sobre patrimônio atingiu 22,3% no
trimestre, alta de um 1 percentual na base sequencial e
recorde para o banco.
O Santander Brasil destacou que canais digitais ganharam maior relevância.
“Intensificamos nossos esforços para aumentar a disponibilidade de produtos em
nossos canais digitais, juntamente com o aprimoramento
dos nossos recursos de autosserviço. Em março, 82% das
transações foram por meio
dos canais digitais e as vendas
no e-commerce subiram 30%
em relação ao trimestre anterior”, destacou o balanço.

OTHON S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ Nº 11.413.689/0001-00 - NIRE 33.3.0029283-7
Edital de Convocação - Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária no dia 06/05/2020, às 9:40 horas, na sede
social da Companhia, localizada na rua Teófilo Otoni, nº 15, sl. 1204, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
dos exercícios findos em 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; ii) Deliberar
sobre a destinação do resultado dos períodos; iii) Eleger/reeleger os
administradores; iv) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
Rio de Janeiro, 22/04/2020. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

ADMINISTRADORA
IPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 33.144.502/0001-45
RELATÓRIO DA DIRETORIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
Submetmos à vossa apreciação o Balançao Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das
FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018
Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício findo em 31/12/2019. Para quaisquer informações ou esclarecimentos, estaremos inteiramente à disposição. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
Resultado Líquido do Exercício
7.812.619,43
8.697.556,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E 31/12/2018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Ajustes
(8.656.032,14) (12.394.728,05)
FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018
ATIVO
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
75.458,04
40.572,75
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$ Depreciação
29.708.308,43
29.586.351,84 Exercício findo em
Circulante
(38.000,00) (1.369.261,64)
Receita Operacional
1.193.051,40 1.279.869,27 Resultado na Venda de Imobilizado
Caixa e Bancos
674.353,50
594.128,22 Aluguel
(8.693.490,18) (11.066.039,16)
1.193.051,40 1.279.869,27 Outras Receitas Operacionais
Títulos e Valores Mobiliários
28.413.241,70
27.858.674,41 Receita Bruta
(843.412,71) (3.697.171,61)
1.193.051,40 1.279.869,27 Resultado Líquido do Exercício Ajustado
512.835,98
(299.774,42)
Tributos e Encargos a Recuperar
595.470,94
333.549,21 Impostos Incidentes Sobre Receita
(224.278,72)
(730.700,37) Variações no Ativo Circulante
968.772,68
549.168,90 Tributos e Encargos a Recuperar
(261.921,73)
0,00
Outros Valores a Receber
800.000,00 Receita Líquida
(412.949,76)
(437.646,82) Outros Valores a Receber
800.000,00
(300.000,00)
Clientes
25.242,29
0,00 Despesas Com Imóveis
Lucro Bruto
555.822,92
111.522,08 Clientes
(25.242,29)
225,58
39.275.570,73
39.037.964,25 Despesas Operacionais
Permanente
(973.918,60) (1.262.845,15) Variações no Passivo Circulante
546.943,64
133.162,56
17.504.782,43
17.504.782,43 Despesas Administrativas
Investimentos
(122.617,15)
(173.898,95) Impostos e Contribuições a Recolher
(1.155.232,75)
128.821,77
Ações e Participações
17.504.782,43
17.504.782,43 Despesas Com Honorários e Encargos Sociais
(672.062,18)
(713.013,20) Contas a Pagar
1.702.176,39
4.340,79
(37.859,72)
(312.282,56)
21.770.788,30
21.533.181,82 Despesas Financeiras
Imobilizações
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais
216.366,91 (3.863.783,47)
Despesas
Tributárias
(65.921,51)
(23.077,69)
Bens Imóveis
21.747.280,24
21.646.715,72
216.366,91 (3.863.783,47)
Depreciações
(75.458,04)
(40.572,75) Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Bens Móveis
674.348,25
563.157,25 Outras Receitas Operacionais
8.693.490,18 11.066.039,16 Fluxo de Caixa das Atividades de
Depreciações Acumuladas
(650.840,19)
(676.691,15) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
1.254.663,41 1.305.780,32 Investimentos
8.693.490,18 11.066.039,16
Total do Ativo
68.983.879,16
68.624.316,09 Dividendos
6.769.953,04 3.900.385,65 Outras Receitas Operacionais
38.000,00
1.369.261,64
668.873,73 5.826.100,46 Receitas Não Operacionais
PASSIVO
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$ Juros Sobre Capital Próprio
0,00
33.772,73 Compra de Ações
0,00 (4.926.773,49)
1.795.779,97
1.248.836,33 Reembolso de Despesas
Circulante
Resultados Não Operacionais
38.000,00 1.369.261,64 Recebimentos por Vendas de Ações
0,00
3.485.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher
89.262,79
1.244.495,54 Resultado na Venda de Imobilizado
38.000,00 1.369.261,64 Compra de Veículo
(212.500,00)
0,00
Contas a Pagar
1.706.517,18
4.340,79 Lucro Antes da Provisão Para Contribuição
Benfeitorias em Imóvel
(100.564,52) (1.640.053,18)
67.188.099,19
67.375.479,76 Social
Patrimônio Líquido
8.313.394,50 11.283.977,73 Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
8.418.425,66
9.353.474,13
(138.909,72)
(664.523,28)
Capital Realizado
3.000.000,00
3.000.000,00 Provisão Para Contribuição Social
Fluxo de Caixa das Atividades de
Lucro
Antes
da
Provisão
Para
Imposto
de
Reserva Legal
600.000,00
600.000,00
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
Renda
8.174.484,78 10.619.454,45 Financiamentos
(8.000.000,00) (8.000.000,00)
Reserva Especial de Dividendos Não
Provisão do Imposto de Renda
(361.865,35) (1.921.898,01) Dividendos Distribuídos
Distribuídos
63.588.099,19
63.775.479,76 Lucro do Exercício
7.812.619,43 8.697.556,44 Caixa Líquido das Atividades de
(8.000.000,00) (8.000.000,00)
Total do Passivo
68.983.879,16
68.624.316,09 Resultado Líquido do Exercício
7.812.619,43 8.697.556,44 Financiamentos
Variação das Disponibilidades
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2019
Início de 2019
28.452.802,63 30.963.111,97
Reserva
Reserva
Reserva de
594.128,22
506.533,94
Capital
Legal
de Lucros Divid. Não Dist.
Totais Caixas e Bancos
Patrimônio Líquido
27.858.674,41 30.456.578,03
Saldo em 31/12/2018
3.000.000,00
600.000,00
0,00
63.775.479,76
67.375.479,76 Títulos e Valores Mobiliários
29.087.595,20 28.452.802,63
Resultado Líquido do Exercício
7.812.619,43
7.812.619,43 Final de 2019
674.353,50
594.128,22
Dividendos Distribuídos no Exercício
(8.000.000,00)
(8.000.000,00) Caixas e Bancos
28.413.241,70 27.858.674,41
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos
(7.812.619,43)
7.812.619,43
0,00 Títulos e Valores Mobiliários
Saldo em 31/12/2019
3.000.000,00
600.000,00
0,00
63.588.099,19
67.188.099,19 Variação das Disponibilidades no Período
634.792,57 (2.510.309,34)
Resumo da Demonstração do Fluxo de Caixa
NOTAS EXPLICATIVAS
31/12/2019 - R$ 31/12/2018 - R$
1- As depreciações foram efetuadas às taxas máximas permitidas pela legislação fiscal. 2- Os bens do Ativo Permanente são registrados ao custo de Caixas Líquidos:
Atividades Operacionais
216.366,91 (3.863.783,47)
aquisição. 3- O Capital Social é formado por 3.000.000 (três milhões) de ações oridinárias, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Atividades de Investimentos
8.418.425,66
9.353.474,13
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019
Atividades de Financiamentos
(8.000.000,00) (8.000.000,00)
Diretor Presidente: Dr. Francisco Xavier Esperança - CPF nº 019.399.807-63 | Diretora Vice-Presidente: Uta Esperança - CPF: 183.600.097-91
Variação das Disponibilidades no Período
634.792,57 (2.510.309,34)
Contador: André da Motta Ferreira - CRC/RJ nº 089061/0-8 - CPF nº 023.581.357-55
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n Monitor Mercantil

MOSTRE QUE POR TRÁS DE
UMA MÁSCARA TEM ALGUÉM LEGAL.
>> Não saia de casa sem máscara.
MÁSCARA CASEIRA 100% DE ALGODÃO (camisetas, fronhas etc.)
OU COMPOSTA (90% de algodão e 10% de elastano)

> O uso da máscara caseira é individual, ela não deve ser compartilhada.
> Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre para diminuir
o espaço entre o rosto e a máscara.

> Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la para ajustar.
> Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara.
> Remova a máscara pegando pelo laço, elástico ou nó da parte traseira. Evite tocar
na parte da frente.

> Para lavar, use água corrente e sabão neutro. Em seguida, faça a imersão da máscara
em um recipiente com água potável e água sanitária por 30 minutos. A proporção de
diluição é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água.
Por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável.

> Após o tempo de imersão, enxágue em água corrente.
> Após lavar a máscara, higienize as mãos com água e sabão.
> A máscara deve estar seca para sua reutilização.
> Troque a máscara sempre que ela apresentar sujeira ou umidade.
> Se surgirem sinais de desgaste, a máscara deve ser inutilizada e uma nova máscara deve ser feita.

apoio
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BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
Participações
Consolidado
Ativos
Nota 2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
4
208
9 562.013 177.052
Ativos financeiros ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
5
692 23.506 17.636
Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
5
- 4.430
4.180
Créditos vinculados - depósitos
no Banco Central
6
- 1.842
1.942
Contas a receber
7
596
201 35.864 23.590
Ativo fiscal corrente
15
465
449 18.353
9.908
Outros créditos
8
- 4.862
4.891
Total do ativo circulante
1.269
1.351 650.870 239.199
Ativos financeiros ao valor justo
por meio de outros resultados
abrangentes
5 1.539
907 280.658 197.978
Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
5
- 1.606
1.606
Outros créditos
8
- 5.605
4.453
Ativo fiscal diferido
39
39 6.875
3.056
Participações em controladas
no país
9 336.554 269.281
Imobilizado de uso
10
- 19.709 11.461
Intangíveis
11
- 3.479
2.243
Total do ativo não circulante
338.132 270.227 317.932 220.797
Total do ativo
339.401 271.578 968.802 459.996
Participações
Consolidado
Passivo
Nota
2019
2018
2019
2018
Depósitos à vista
12
- 461.467 68.621
Fornecedores e outras contas a
pagar
13
116
114 39.842 38.135
Passivo fiscal corrente
15
- 53.320 35.357
Total passivo circulante
116
114 554.629 142.113
Fornecedores e outras contas a
pagar
13
- 4.399
Passivo fiscal diferido
19
69
Benefícios a empregados
24
- 5.297
1.591
Provisão para contingências
23
- 65.172 44.759
Total do passivo não circulante
- 74.887 46.419
Patrimônio líquido
16
Capital
300.502 300.502 300.502 300.502
Cotas de domiciliados no exterior
300.502 300.502 300.502 300.502
Reservas de capital
28.008 20.666 28.008 20.666
Reservas de lucros
13.559
- 13.559
Ajuste ao valor justo de títulos e
valores mobiliários
199
259
199
259
Ajuste de avaliação atuarial
(2.982) (1.190) (2.982) (1.190)
Prejuízos acumulados
- (48.773)
- (48.773)
Total do Patrimônio líquido
339.286 271.464 339.286 271.464
Total do passivo e Patrimônio
339.401 271.578 968.802 459.996
líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por cota)
Participações
Consolidado
Nota 2019 2018
2019
2018
Receitas de juros e rendimentos
18
89
86 31.642 27.591
Aplicações interfinanceiras de
liquidez
- 17.882 12.059
Ativos financeiros
89
86 13.760 15.532
Despesas da intermediação
financeira
18
(157)
(117)
Operações de captação no
mercado
(157)
(117)
Resultado bruto da
intermediação financeira
18
89
86 31.485 27.474
Receitas/(despesas)
operacionais
62.243 16.034 73.564 12.877
Receitas de prestação de serviços
19
- 296.463 209.104
Despesas de pessoal
20
- (129.354)(116.171)
Outras despesas administrativas
21 (147) (140) (91.084) (76.683)
Despesas tributárias
(5) (293)
(679)
(732)
Resultado de participação em
controladas
9 62.379 16.449
Outras receitas / (despesas)
operacionais
22
16
18 (1.782) (2.641)
Resultado operacional
62.332 16.120 105.049 40.351
Imposto de renda e contribuição
social
22 (41.061) (23.818)
Provisão para imposto de renda
14
- (27.139) (12.945)
Provisão para contribuição social
14
- (16.723) (9.792)
Ativo fiscal diferido
14
22
2.801 (1.081)
Participações de administradores
e empregados no lucro
25
- (1.656)
(391)
Lucro líquido dos exercícios
62.332 16.142 62.332 16.142
Participações
2019
2018
Quantidade de cotas 16 300.501.661 300.501.661
Lucro por cota
0,21
0,05
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Participações
Consolidado
2019 2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
62.332 16.142 62.332 16.142
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos
financeiros ao valor justo por outros
resultados abrangentes
(60)
(76)
(60)
(76)
Variação - efeito de remensuração Plano de benefício definido
(1.792) (520) (1.792)
(520)
Outros resultados abrangentes,
líquidos de imposto de renda e
contribuição social
(1.852) (596) (1.852)
(596)
Resultado abrangente total
60.480 15.546 60.480 15.546
Resultado abrangente atribuível aos:
Cotistas da controladora
60.480 15.546 60.480 15.546
Cotistas não controladores
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional: A BNY Mellon Participações Ltda. (“Empresa” ou
“Holding”), constituída em 2 de dezembro de 2010, é uma sociedade limitada,
domiciliada no Brasil, situada na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 11º andar,
sala 1101 (parte) - Centro - Rio de Janeiro. A Empresa tem como objeto social
a participação em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Em 31 de dezembro de 2019
e 2018, a Empresa detinha100% das ações do BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) e da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“DTVM” ou “Distribuidora”), ambas domiciliadas no Brasil. O
detalhamento das participações encontra-se descrito na Nota Explicativa nº 9.
A Mellon Overseas Investment Corporation (“MOIC”), sociedade constituída e
sediada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, possui 99,99%
das cotas da Empresa. A MOIC é uma subsidiária controlada indiretamente
pelo The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon Corporation”),
empresa de capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o símbolo BK.
2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo BNY Mellon”)
incluem a BNY Mellon Participações e suas controladas diretas BNY Mellon
Banco S.A. e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e sua controlada indireta, BNY Mellon Administração de Ativos
Ltda. (“Gestora” ou “Ativos”), que são de responsabilidade da sua Administração e foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária,os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC). Em 31 de dezembro de 2019, a BNY Mellon Participações
Ltda. detinha aproximadamente 100% das ações do Banco e da Distribuidora,
sendo que seu controlador final é o The Bank of New York Mellon Corporation
(“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto listada na bolsa de Nova
York sob o símbolo BK, e com sede em Nova Iorque. A participação em empresa
controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 31 de dezembro de
2019 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda. Seguem os valores do patrimônio líquido em 31 de dezembro de
2019 e 2018 e o lucro líquido/prejuízo dos exercícios findos naquelas datas do
Banco, da Distribuidora, da Gestora e da Holding:
2019
2018
PatriLucro PatriLucro
mônio
liquído/ mônio
líquido/
líquido (prejuízo) líquido (prejuízo)
BNY Mellon Participações Ltda.
339.286
62.332 271.464
16.142
BNY Mellon Banco S.A.
150.400
31.356 112.878
21.208
BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda.
5.500
(4.656) 10.156
152
BNY Mellon Serviços Financeiros
DTVM S.A.
186.154
31.023 156.403
(4.579)
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela
diretoria em 27 de março de 2020. 3 Base de preparação e principais práticas
contábeis: a. Apuração do resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b. Base de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem a DTVM e sua controlada direta BNY
Mellon Administração de Ativos Ltda. e o Banco. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas
na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da Empresa.
Perda de controle - Quando da perda de controle, quando aplicável, o Grupo
BNY Mellon baixará os ativos e passivos da subsidiária, qualquer participação
de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido
referentes a esta subsidiária. Qualquer ganho ou perda originado da perda de
controle será reconhecido no resultado. Transações eliminadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Participações
Reserva Reserva
de capital de lucros
Ajuste de avalia- Lucros/prejuíCapital Outras
Legal Especial ção patrimonial zos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
300.502
16.290
(335)
(64.915) 251.542
Lucro líquido do exercício
16.142 16.142
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(520)
- (520)
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
(76)
(76)
Total de outros resultados abrangentes
(596)
- (596)
Transações de pagamento baseado em ações
4.376
- 4.376
Destinações do lucro:
Reserva legal
Dividendos
Reserva especial
Saldos em 31 de dezembro de 2018
300.502
20.666
(931)
(48.773) 271.464
Lucro líquido do exercício
62.332 62.332
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(1.792)
- (1.792)
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
(60)
(60)
Total de outros resultados abrangentes
(1.852)
- (1.852)
Transações de pagamento baseado em ações
7.342
- 7.342
Destinações do lucro:
Reserva legal
Dividendos
Reserva especial
- 13.559
(13.559)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
300.502
28.008
- 13.559
(2.783)
- 339.286
Consolidado
Reserva Reserva
de capital de lucros
Ajuste de avalia- Lucros/prejuíCapital Outras
Legal Especial ção patrimonial zos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
300.502
16.290
(335)
(64.915) 251.542
Lucro líquido do exercício
16.142 16.142
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(520)
- (520)
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
(76)
(76)
Total de outros resultados abrangentes
(596)
- (596)
Transações de pagamento baseado em ações
4.376
- 4.376
Destinações do lucro:
Reserva legal
Dividendos
Reserva especial
300.502
20.666
(931)
(48.773) 271.464
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
62.332 62.332
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes:
Efeito de remensuração - Plano de benefício definido
(1.792)
- (1.792)
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
(60)
(60)
Total de outros resultados abrangentes
(1.852)
- (1.852)
Transações de pagamento baseado em ações
7.342
- 7.342
Destinações do lucro:
Reserva legal
Dividendos
Reserva especial
- 13.559
(13.559)
300.502
28.008
- 13.559
(2.783)
- 339.286
Saldos em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonsExercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
trações financeiras consolidadas, quando aplicável. Ganhos não realizados
(Em milhares de reais)
oriundos de transações com a DTVM e o Banco, registrados por equivalência
patrimonial, são eliminados contra o investimento. Perdas não realizadas são
Participações
Consolidado
eliminadas da mesma maneira, mas somente na extensão em que não haja
2019
2018
2019
2018
evidencia de perda por redução ao valor recuperável. c. Transações em mo- Fluxo de caixa das atividades
eda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para as operacionais
respectivas moedas funcionais das Entidades do Grupo BNY Mellon pelas taxas Resultado antes do imposto de
de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denomina- renda e da contribuição social
62.332 16.120 103.393 39.960
dos e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, são recon- Ajustes
vertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As Reversão/provisão para crédito de
diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconheci- liquidação duvidosa - Contas a receber
61
(38)
das no resultado. d. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não de- Perda alienação de ativo
(61)
86
rivativos - O Grupo BNY Mellon reconhece o contas a receber de clientes na Depreciação e amortização
8.877
5.537
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os Transações de pagamento baseado
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos em ações
7.342
4.376
7.342
4.376
inicialmente na data da negociação na qual o Grupo BNY Mellon se torna uma Resultado de participação em
das partes das disposições contratuais do instrumento. O Grupo BNY Mellon controlada
(67.273) (20.029)
baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do Ajustes de avaliação patrimonial
(1.852)
(596) (1.852)
(596)
ativo expiram, ou quando o Grupo BNY Mellon transfere os direitos ao recebi- Provisão para contingências
- 15.343
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran- Lucro ajustado:
549
(129) 117.760 49.325
sação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do Variações de ativos e passivos:
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou reti- (Aumento) / Diminuição de ativos
da pelo Grupo BNY Mellon nos ativos financeiros são reconhecidos como um financeiros
60
(76) (88.800) 28.047
ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os ativos ou passivos financeiros (Aumento) / Diminuição de contas a
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, receber de clientes
(395)
(139) (12.335) (5.082)
somente quando, o Grupo BNY Mellon tenha o direito legal de compensar os (Aumento) / Diminuição de créditos
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o vinculados - Depósitos no Banco
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O Grupo BNY Mellon tem os seguin- Central
100
(780)
tes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalente de caixa, ativos finan- (Aumento) / Diminuição de ativo fiscal
ceiros pelo valor justo por meio do resultado, ou ao valor justo por meio de outros corrente
(15)
228 22.696
9.769
resultados abrangentes; contas a receber de clientes, e parte dos outros crédi- (Aumento) / Diminuição de outros
tos. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são com- créditos
- (1.123)
8.564
postos por contas correntes em bancos, sem restrição de resgate imediato, e (Aumento) / Diminuição de ativo fiscal
aplicações financeiras com data de vencimento de até 90 dias da data de apli- diferido
- (1.017)
8.569
cação, com risco de mercado não significativo e que são mantidas para com- Aumento / (Diminuição) de depósito
promissos de caixa e não para investimentos a outros propósitos. Contas a à vista
- 392.846
5.858
receber - Contas a receber são ativos financeiros com pagamentos fixos ou Aumento / (Diminuição) de captações
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos no mercado aberto
- (20.009)
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atri- Aumento / (Diminuição) de
buíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, o contas a receber é fornecedores e outras contas a pagar
2
66
6.106 (14.496)
medido pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos Aumento / (Diminuição) de passivo
de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Devido fiscal corrente
- (25.900)
(574)
ao curto prazo dessas operações, o Grupo BNY Mellon considera que não há Aumento / (Diminuição) de passivo
diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de fiscal diferido
(50)
(62)
contas a receber do Grupo BNY Mellon corresponde substancialmente a valo- Aumento / (Diminuição) de benefícios
res de taxas de administração, performance e taxa de custódia a receber de a empregados
3.706
770
fundos e clubes de investimento, pela prestação de serviços de gestão, admi- Aumento / (Diminuição) de
nistração, custódia e/ou outros serviços de suas carteiras. Ativos financeiros adiantamento de clientes
(10)
ao valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é designado como Aumento / (Diminuição) de provisão
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso o ativo seja mantido den- para contingências
- 20.413
tro do modelo de negócios cujo objetivo seja a negociação do respectivo ativo Imposto de renda e contribuição
financeiro, desde que seja designado como tal no momento do reconhecimen- social pagos
(2)
(1) (31.139) (15.301)
to inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do re- Caixa líquido proveniente das
sultado se o Grupo BNY Mellon gerencia tais investimentos e toma decisões de atividades operacionais
199 (51,00) 403.263 54.588
compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de Fluxo de caixa de atividades de
riscos e a estratégia de investimentos do Grupo BNY Mellon. Os custos da investimento
transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como Aumento de imobilizado
- (16.066) (3.625)
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado Aumento de intangível
- (2.346)
(142)
são mensurados ao valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são Alienação de imobilizado de uso
110
reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros ao valor justo por Caixa líquido aplicado nas
meio de outros resultados abrangentes - Um ativo financeiro é designado atividades de investimento
- (18.302) (3.767)
como mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes Fluxo de caixa decorrente das
quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de negócios cujo objeti- atividades de financiamento
vo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto Aumento de capital
pela venda do ativo financeiro. Na mensuração subsequente desses ativos, a Caixa líquido aplicado nas
apropriação dos juros contratuais é registrada no respectivo exercício e os atividades de financiamento
ajustes ao valor justo, obtidos por valor de mercado observável, são contabili- Aumento/(redução) líquido em caixa
zados em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de ava- e equivalentes de caixa
199
(51) 384.961 50.821
liação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. O valor Saldo no início dos exercícios
9
60 177.052 126.231
justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Passivos fi- Saldo no fim dos exercícios
208
9 562.013 177.052
nanceiros não derivativos - Os passivos financeiros são reconhecidos inicial- Aumento/(redução) líquido em caixa
mente na data de negociação na qual o Grupo BNY Mellon se torna uma parte e equivalentes de caixa
199
(51) 384.961 50.821
das disposições contratuais do instrumento. O Grupo BNY Mellon baixa um
As notas explicativas são parte integrante
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas demonstrações financeiras consolidadas.
das ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando rados no ativo, com exceção de benfeitorias em imóveis de terceiros, que é
aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medi- depreciado pelo prazo do contrato de aluguel. Os métodos de depreciação, as
dos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, quando apli- vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercável. Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo BNY Mellon conside- cício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estira que não há diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor mativas contábeis. g. Intangível - Software adquirido e gerado internamenjusto. O Grupo BNY Mellon tem os seguintes passivos financeiros não deriva- te - Os softwares adquiridos pelo Grupo BNY Mellon são registrados ao custo,
tivos: dividendos a pagar, fornecedores e outras contas a pagar. e. Capital deduzidos das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recusocial - O capital social da companhia é composto por ações ordinárias, que perável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Gastos incorridos duransão classificadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios te a fase de pesquisa de um software são reconhecidos no resultado conforme
da Participações, conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como incorridos. Gastos incorridos durante a fase de desenvolvimento de um softwapassivo no final do exercício. f. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração re envolvem um plano ou projeto visando a produção de produtos novos ou
- Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são capitalizaconstrução, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor dos somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O Grupo BNY Mellon maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e comercialmente
não optou por reavaliar os ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo BNY
cost) na data de abertura do exercício de 2010. O custo inclui gastos que são Mellon tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvimendiretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O software comprado que seja to e usar ou vender o ativo. Os gastos de desenvolvimento com software capiparte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como talizados incluem o custo de materiais, mão de obra direta, custos de fabricação
parte daquele equipamento. Periodicamente, o Grupo BNY Mellon avalia os que são diretamente atribuíveis à preparação do ativo para seu uso proposto,
itens do seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens obsoletos, danificados e custos de empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos
ou quando estes não geram mais benefício econômico futuro. Ganhos e perdas no resultado conforme incorridos. Os gastos capitalizados são mensurados pelo
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre custo, deduzido da amortização acumulada e perdas de redução ao valor recuos recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são perável acumuladas (impairment), quando aplicável. Gastos subsequentes são
reconhecidos no grupo “Outras receitas (despesas) operacionais” no resultado. capitalizados na medida em que sejam prováveis que benefícios econômicos
Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados na medida futuros associados a estes gastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus
em que sejam prováveis que benefícios econômicos futuros associados a estes custos possam ser medidos de forma confiável. Gastos de manutenção e repagastos fluirão para o Grupo BNY Mellon e que seus custos possam ser medidos ros recorrentes são reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amortide forma confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhe- zação é reconhecida no resultado pelo método linear durante a vida útil estimacidos no resultado conforme incorridos. Depreciação - A depreciação é calcu- da do software, a partir da data da sua disponibilidade para uso. A vida útil eslada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor subs- timada destes softwares é de três a cinco anos. h. Redução ao valor recupetituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no rável - Impairment - Ativos financeiros (incluindo recebíveis) - Um ativo
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha
perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorpo- ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuCONTINUA
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perável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após
o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito
negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de
uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte
do devedor, a reestruturação do valor devido ao Grupo BNY Mellon sobre
condições de que o Grupo não consideraria em outras transações, indicações
de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado - O Grupo BNY Mellon considera evidência de perda
de valor para o contas a receber tanto no nível individualizado como no nível
coletivo. Todos os contas a receber individualmente significativos são avaliados
quanto a perda de valor específico, quando aplicável. Todos os contas a receber
individualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de
valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer
perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas a receber que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente quanto a perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com
características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de
forma coletiva o Grupo BNY Mellon utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos,
ajustados para refletir o julgamento da administração quanto as premissas se
as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências
históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados
à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis, quando aplicáveis.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição
na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos financeiros
disponíveis para venda - Perdas por redução ao valor recuperável em ativos
financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da
perda acumulada reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio
líquido para o resultado. A perda acumulada que é reclassificada de outros
resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição,
líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual,
decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente
reconhecida no resultado. As mudanças nas provisões de perdas por redução
ao valor recuperável atribuíveis ao método do juros efetivos são refletidas como
um componente de receitas financeiras. Ativos não financeiros - Os valores
contábeis dos ativos não financeiros do Grupo BNY Mellon, que não o imposto
de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados
são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No caso de ágio,
o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas por redução
ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quanto a outros
ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores
são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações financeiras para
quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais
exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido uma mudança nas
estimativas usadas para determinar o valor recuperável e somente na condição
em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse
sido reconhecida. i. Benefícios a empregados - Planos de contribuição
definida - Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade
separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos
de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são
prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento
de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado
presta o serviço são descontadas aos seus valores presentes, quando aplicável.
Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido é um plano de
benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação
líquida da DTVM quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada plano através da estimativa do valor do benefício
futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no
período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu
valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os
valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto
é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da DTVM e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos.
O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado por meio do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para
a DTVM, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de
serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas
futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios
econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas
que se aplicam a qualquer plano no Grupo BNY Mellon. Um benefício econômico está disponível a DTVM se ele for realizável durante a vida do plano, ou
na liquidação dos passivos do plano. Quando os benefícios de um plano são
incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecido no resultado pelo método linear ao longo
do período médio até que os benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na
condição em que os benefícios se tornem direito adquirido imediatamente, a
despesa é reconhecida imediatamente no resultado. A DTVM reconhece todos
os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido no
resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma
base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser
pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de
curto prazo se o Grupo BNY Mellon tem uma obrigação legal ou construtiva de
pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. Transações de pagamento baseado em ações - O valor justo de benefícios de pagamento baseado em
ações é reconhecido na data de outorga, como despesas de pessoal, com um
correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de ações para o qual
existe a expectativa de que todas as condições requeridas no plano de remuneração dos diretores da DTVM e do Banco serão atendidas, de tal forma que
o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado no número de ações
que realmente atendem às condições do serviço e condições de aquisição não
de mercado na data em que os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting
date). Para benefícios de pagamento baseados em ações com condição não
adquirida (non-vesting), o valor justo na data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições e não há modificação para
diferenças entre os benefícios esperados e reais, quando aplicável. j. Provisões
- Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo
BNY Mellon tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos
fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no
resultado. k. Receita operacional - O Banco presta, substancialmente, serviços
de custódia de títulos e valores mobiliários a fundos de investimento constituídos
no Brasil, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, da taxa de
custódia devida pelos respectivos fundos de investimento. A taxa de custódia
é gerada de acordo com um percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investimentos, e reconhecida na medida da prestação dos serviços. A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de
investimento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os
respectivos gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração
de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a prestação
desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de
administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. A Gestora fazia a
gestão da carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e recebia parte da taxa de administração e a taxa de performance
desses fundos. Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira
desses fundos para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob
sua gestão. l. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e
despesas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, encargos
e ganhos e perdas cambiais. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos. m. Imposto de renda e contribuição
social - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre
o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A partir do exercício social de
2019, a provisão para contribuição social e a contribuição social diferida foram
calculadas à alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda (20% até
31 de dezembro de 2018). Para a Holding, a provisão para contribuição social
e a contribuição social diferida foram calculadas à alíquota de 9% sobre o lucro
antes do imposto de renda. Adicionalmente é considerada a compensação de
prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo negativa de contribuição social limitada a 30% dos rendimentos tributáveis. O imposto diferido é reconhecido
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos das empresas do Consolidado para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e sobre a base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido.
n. Lucro por ação - O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da Distribuidora e a média ponderada
das ações ordinárias e preferenciais, quando aplicável, em circulação no respectivo período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida
média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente
conversíveis em ações, com efeito diluidor, quando aplicável, nos períodos

apresentados, nos termos do IAS 33. o. Novas normas e interpretações com
início em ou após 1º de janeiro de 2018 - IFRS 9/ CPC 48 – Instrumentos
Financeiros. O CPC 48 substitui as orientações existentes no CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 inclui novos
modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a
mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova
norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes
da adoção da CPC 48foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros
atualmente detidos pelo Grupo BNY Mellon, não foram apurados impactos relevantes. IFRS 15/ CPC 47 – Receita de contrato com clientes. O CPC 47
introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida, e como a receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais
normas para o reconhecimento de receitas, incluindo além de outros pronunciamentos o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o
Cliente. As mudanças decorrentes da adoção dessas alterações foram avaliadas e não apresentaram impactos para a Holding e suas controladas. p. Novas
normas e interpretações com início em ou após 1º de janeiro de 2019 - IFRS
16 / CPC 06 (R2) – Arrendamento. O CPC 06 (R2) introduz um modelo único
de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu
direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A norma
é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da
adoção desse normativo impactaram a forma de reconhecimento dos contratos
de locação das salas comerciais atualmente existentes, sendo a Distribuidora.
a arrendatária. A natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos
mudou, porque o Grupo BNY Mellon reconheceu um custo de depreciação de
ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento.
O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na
medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de
arrendamentos e as despesas reconhecidas. O Grupo BNY Mellon aplicou o
CPC 06(R2), conforme orientação do IASB, prospectivamente em 1º de janeiro
de 2019, aplicando a nova definição de contrato de arrendamento para todos
os contratos existentes. (i) Como arrendatário - O ativo de direito de uso é
subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o
final do prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são
efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos fixos, incluindo pagamentos
fixos na essência. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma
alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em
índice ou taxa.
1º de janeiro 2019
Em milhares de reais
Ativo de direito de uso
9.051
Passivo de arrendamento
9.432
4 Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as
composições de caixa e equivalentes de caixa da Participações e Consolidado
estão assim classificadas:
Participações
Consolidado
2019 2018
2019
2018
No início do exercício
9
60 177.052 126.231
Disponibilidades
9
60
1.040 1.041
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)
- 176.012 125.190
No final do exercício
208
9 562.013 177.052
Disponibilidades
208
9
376 1.040
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)
- 561.637 176.012
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto,
aplicações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira), caracterizam
por operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de
caixa. 5 Títulos e valores mobiliários: a. Ativos financeiros ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes
Participações
2019
2018
Outros reOutros reCusto
sultados Custo
sultados
corri- Valor
abran- corrigi- Valor
abranNota gido justo
gentes
do justo
gentes
Letras Financeiras
do Tesouro - LFT
(5.a) 1.539 1.539
- 1.599 1.599
Total
1.539 1.539
- 1.599 1.599
Efeito tributário
Efeito líquido no
patrimônio líquido
Consolidado
2019
2018
Outros reOutros reCusto
sultados Custo
sultados
corrigiValor abrangen- corrigi- Valor
abranNota
do
justo
tes
do
justo
gentes
Letras
Financeiras
do Tesouro
- LFT
(5.a) 304.124 304.164
40 215.461 215.614
153
304.124 304.164
40 215.461 215.614
153
Total
Efeito tributário
(16)
(69)
Efeito líquido no
patrimônio
líquido
24
84
(5.a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que
possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC.
b. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Consolidado
2019
2018
Custo
Perda Custo
Perda
corri- Valor não rea- corri- Valor não reaNota gido justo
lizada gido justo lizada
Fundo de Investimento
(5.a) 4.430 4.430
- 4.180 4.180
Galgo S.A.
(5.b) 1.752 1.600
(152) 1.752 1.600
(152)
Outros
(5.c)
6
6
6
6
Total
6.188 6.036
(152) 5.938 5.786
(152)
(5.a) Em 12 de abril de 2018, o Banco aplicou R$ 4.000 no Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&F BOVESPA Multimercado, para fins de garantia
das operações de empréstimo de ações, que até então eram garantidas por
títulos públicos - LFT. (5.b) O investimento no projeto Galgo correspondia a um
condomínio, onde 14 instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de desenvolver um sistema que integre as instituições
financeiras, padronizando e centralizando a transferência de informação entre
as prestadoras de serviço de administração de recursos, controladoria, custódia,
distribuição e negociação de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro
de 2015 foi deliberada a constituição de uma empresa, denominada Galgo
S.A., para receber e operacionalizar tal sistema, sendo definido um valor de
integralização das ações definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo.
Em Assembleia Geral de Constituição realizada em 1º de julho de 2016 foi
deliberada a constituição da sociedade Galgo Sistemas de Informações S.A.,

e aprovada integralização e subscrição do capital social em moeda corrente
nacional, no montante de R$280 para cada condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. Em ato contínuo foi realizada
Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o aumento de capital social
da sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na mesma data, pelo valor
apurado no laudo de avaliação do sistema Galgo, no montante de R$22.083,
cuja participação da Distribuidora equivale a R$1.752 (6,6667%). Em fevereiro
de 2017, foi emitido um novo laudo de avaliação do Sistema Galgo e com base
nessa avaliação foi reconhecido uma despesa por impairment no montante de
R$ 152. O método utilizado para avaliação da Galgo S.A. foi a metologia do fluxo
de caixa descontado (FCD). Essa metodologia é baseada na teoria financeira
de que o valor do ativo é reflexo dos benefícios futuros (fluxo de caixa) trazido
a valor presente por uma taxa de desconto. Em fevereiro de 2019, foi divulgado
através de um memorando da Administração o posicionamento da Diretoria da
Galgo Sistema quanto a avaliação do indicativo de impairtment. Assim como
em 2017, o posicionamento da Diretoria da GALGO S.A. informa que não há
indicativo de “impairment” do Sistema Galgo para companhia em 31 de dezembro de 2018. Em janeiro de 2020, foi emitido uma novo laudo de avaliação
econômico-financeira da empresa Galgo S.A., e não houve indicativo de perda
ao valor recuperável do ativo. (5.c) Os outros investimentos estão representados
por cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais. Em maio de 2019, houve a baixa do título
patrimonial do Gávea Golf and Club cuja perda por redução ao valor recuperável
já estava provisionado em 100%. 6 Relações interfinanceiras: As relações
interfinanceiras do Consolidado estão assim classificadas:
Consolidado
Ativo
2019 2018
Créditos vinculados - Banco Central
Outros Depósitos - Exigibilidade Microcrédito
1.842 1.942
Total
1.842 1.942
7 Contas a receber:
Participações Consolidado
2019 2018 2019 2018
Taxa de administração - carteiras
administradas / fundos de investimento
- 21.988 15.445
Taxa de administração - fundos offshore
- 4.167 2.173
Contas a receber - Serviços Prestados
Custódia(a)
- 8.874 5.287
Contas a receber - Exportação de serviços (b)
- 1.416 1.205
Dividendos a receber
596 201
Outras receitas de prestação de serviços
Total de contas a receber
596 201 36.445 24.110
(-) Provisão para outros créditos de
liquidação duvidosa (c)
- (581) (520)
Ativo circulante
596 201 35.864 23.590
Ativo realizável a longo prazo
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação de
serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de investimento
administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de serviço
de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/ou variável
sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados. (b) Contas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no exterior, referente
ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de Administração
de Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de clientes da América
Latina e rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado do
Consolidado e pagas periodicamente,conforme descrito na Nota Explicativa nº
26. (c) As empresas do Consolidado possuem provisão para outros créditos
de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os valores vencidos há mais
de 180 dias, respeitando os percentuais de probabilidade de perda definidos
pela política contábil do BNY Mellon Corporation, conforme descrito na Nota
Explicativa nº 3.h. Esta provisão, nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018, leva em consideração a melhor estimativa de recuperabilidade
desses valores, realizada pela Administração. 8 Outros créditos:
Participações Consolidado
2019 2018 2019 2018
Adiantamentos a funcionários
447
297
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade
suspensa (Nota 23)
- 2.141 2.141
Depósitos judiciais - Outros
- 3.464 2.312
Despesas antecipadas (a)
- 3.607 3.341
Valores a receber - Empresas do Grupo (b)
148
180
Devedores diversos - País (c)
619 1.060
Outros
41
13
Total
- 10.467 9.344
Ativo circulante
- 4.862 4.891
Ativo realizável a longo prazo
- 5.605 4.453
(a) O saldo em 2019 refere-se, substancialmente, à serviço de garantia, seguros
e suporte técnico de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é
de R$ 2.756 (2018: R$ 2.497) e contrato de fiança com montante de despesa
a apropriar de R$ 847 (2018: R$ 844). (b) Valores a receber de Empresas do
grupo BNY Mellon no Brasil e no Exterior, referentes ao rateio de despesas do
grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e
pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 26. (c) Valores
a receber de fundos administrados pela Distribuidora, referentes a despesas
pagas por conta e ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras.
A Distribuidora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e consequentemente, reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento dessas
despesas, sendo contabilizada em contas de ativo e baixadas no momento que
esses valores são reembolsados. 9 Participação em controladas:
BNY Mellon Ban- BNY Mellon Serviços
co S.A.
Financeiros DTVM S.A.
2019
2018
2019
2018
Ativo
650.596 209.136
316.685
249.142
Passivo
500.196 96.258
130.531
92.739
Patrimônio líquido
150.400 112.878
186.154
156.403
Lucro líquido / (prejuízo) dos
exercícios
31.356 21.208
31.023
(4.759)
Capital social
72.378 72.378
225.245
225.245
Quantidade de ações
936.068 936.068 83.809.737 83.809.737
Investimento - Participação na
controlada
150.400 112.878
186.154
156.403
Quantidade de ações
936.065 936.065 83.809.729 83.809.729
Resultado de equivalência
patrimonial
31.356 21.208
31.023
(4.759)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Distribuidora possuía investimento na
controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., conforme apresentado
abaixo:
BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda.
Exercício findo em 31 de dezembro
2019
2018
Capital social
6.131
6.131
Quantidade de cotas
9.999
9.999
Percentual de participação
100%
100%
Patrimônio líquido
5.500
10.156
Lucro líquido / (prejuízo) dos exercícios
(4.656)
152
Investimento - Participação na
controlada
5.500
10.156
Resultado de equivalência patrimonial
(4.656)
152
10 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 está assim
apresentada:

Consolidado
2019
Taxa Custo
Transferên- Custo Depreciação Depreciação
Saldo
a.a
inicial Adições
Baixa
cia (+) / (-)
final
Acumulada
Exercício
Final
Instalações (10.a)
10%
10.952
580 11.532
(8.222)
(1.123)
2.187
Moveis e Equipamentos
10%
7.868
(4)
7.864
(6.450)
(640)
774
Equipamentos
20%
5.599
(24)
1.099
6.674
(2.444)
(1.212)
3.018
Sistema de processamento de dados
20%
24.966
(80)
4.918 29.804
(22.521)
(1.792)
5.491
Veículos
20%
1.199
(194)
1.005
(638)
(72)
295
AtivoFixoemCurso
1.093
7.015
(2)
(6.597)
1.509
1.509
Ativos de Direito de Uso (10.b)
9.051
9.051
(2.616)
6.435
Total
51.677
16.066
(304)
- 67.439
(42.891)
(4.839)
19.709
Consolidado
2018
Taxa Custo
Transferên- Custo Depreciação Depreciação
Saldo
a.a
inicial Adições
Baixa
cia (+) / (-)
final
acumulada
Exercício
Final
Instalações (10.a)
10%
13.451
(2.968)
469 10.952
(10.214)
1.992
2.730
Moveis e Equipamentos
10%
7.797
(434)
505
7.868
(6.009)
(440)
1.419
Equipamentos
20%
4.068
1.531
5.599
(1.744)
(700)
3.155
Sistema de processamento de dados
20%
24.937
(626)
655 24.966
(21.253)
(1.209)
2.504
Veículos
20%
1.199
1.199
(399)
(240)
560
630
3.623
(3.160)
1.093
1.093
Ativo Fixo em Curso
52.082
3.623
(4.028)
- 51.677
(39.619)
(597)
11.461
Total
(10.a) No grupo de Instalações estão registrados custos relacionados a benfeitorias em imóveis de terceiros, que são depreciados de acordo com o prazo de
contrato de aluguel. Os demais itens dentro do grupo de instalações são depreciados à taxa de 10% a.a. (10.b) O grupo BNY Melllon DTVM adotou o IFRS 16, a
partir de 01 de janeiro de 2019, o que ocasionou o registro do Ativo de direito de uso referente ao contrato de locação das salas comerciais. Os valores contábeis
dos ativos imobilizados das empresas do Consolidado foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2019 e 2018, e não houve indicativo de redução do valor recuperável (impairment). 11 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido
das amortizações acumuladas e provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
estão assim apresentadas:
Consolidado
2019
Taxa Custo
Transferência Custo Amortização Amortização
Saldo
a.a
inicial Adições
Baixa
(+) / (-)
final
acumulada
Exercício
Final
Software
20%
11.520
- 11.520
(9.419)
(968)
1.133
Ativo Intangível em Curso
142
2.346
(142)
2.346
2.346
Total
11.662
2.346
(142) 13.866
(9.419)
(968)
3.479
Consolidado
2018
Taxa Custo
Transferência Custo Amortização Amortização
Saldo
a.a
inicial Adições
Baixa
(+) / (-)
final
acumulada
Exercício
Final
Software
20%
11.517
3 11.520
(8.362)
(1.057)
2.101
Ativo Intangível em Curso
4
141
(3)
142
142
Total
11.521
141
- 11.662
(8.362)
(1.057)
2.243
CONTINUA
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BNY Mellon Participações Ltda.
CNPJ nº 13.395.186/0001-77
Os valores contábeis dos ativos intangíveis das empresas do Consolidado foram
avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018, e não houve indicativo de redução
do valor recuperável (impairment).
12 Depósitos e captações no mercado aberto:
Consolidado
2019 2018
Depósitos à vista
461.467 68.621
Captações no mercado aberto
13 Fornecedores e outras contas a pagar: O saldo de fornecedores e outras
contas a pagar, apresentado no balanço em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é
composto pelas seguintes rubricas de contas:
Participações Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018
Passivo de arrendamento
(13.a)
- 7.076
Fornecedores de serviços
(13.b)
- 4.344 2.962
Participação nos lucros e
gratificações a pagar à funcionários
- 12.888 14.658
Gratificação diretoria
- 2.980 4.168
Salários e encargos a pagar
- 11.120 11.499
Valores a pagar - (Empresas do
Grupo)
(13.c)
30
111
Fundos encerrados e transferidos
(13.d)
- 2.449 1.389
Fundos ativos
(13.e)
45
178
Provisão auditoria e publicação
116
114
581
591
Provisão multa CVM
- 2.690 2.564
Outros
38
15
Total
116
114 44.241 38.135
Passivo circulante
116
114 39.842 38.135
Passivo não circulante
- 4.399
(13.a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em conformidade com o
CPC 06 R2 (IFRS 16), o Grupo BNY Mellon reconheceu o montante de R$7.076
referente a suas obrigações de pagamentos pela utilização das salas comercias
onde a empresa está localizada atualmente. (13.b) Referem-se basicamente
às despesas operacionais da Participações e suas controladas com diversos
fornecedores de serviços. (13.c) Referem-se a valores a pagar para Empresas
do grupo BNY Mellon no Brasil e no exterior, referente ao rateio de despesas do
grupo que são reconhecidas no resultado. (13.d) Referem-se a valores recebidos
dos fundos transferidos e encerrados, para que a Distribuidora possa realizar
pagamentos remanescentes referentes às despesas dos fundos (auditoria
externa, jurídico, CETIP, entre outras despesas). (13.e) Referem-se a valores
recebidos, de forma antecipada, dos fundos administrados pela Distribuidora,
para liquidação futura de algumas despesas dos fundos, como auditoria externa, jurídico, cartório, entre outras despesas, cujas as faturas ainda não foram
emitidas pelos respectivos prestadores de serviços. 14 Imposto de renda e
contribuição social: A conciliação entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados no resultado dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018pode ser resumida da seguinte forma:
Imposto de
Contribuição
Renda
Social
2019
2018
2019
2018
Lucro antes da tributação sobre o lucro e
participações
162.772 56.952 162.772 56.952
Participações de administradores e empregados no lucro
(1.656)
(391) (1.656)
(391)
Resultado de Equivalência Patrimonial
(57.723) (16.601) (57.723) (16.601)
em Controladas
Lucro contábil antes da tributação
103.393 39.960 103.393 39.960
Lucro líquido após ajuste do RTT
103.393 39.960 103.393 39.960
Adições/exclusões permanentes
12.276 14.683 12.276 12.200
Adições/exclusões temporárias
20.930 23.973 20.930 23.973
Adições/Exclusões temporárias - participação nos lucros e gratificações
(4.680) (5.955) (5.870) (11.583)
Adições/Exclusões permanentes - participação nos lucros e gratificações
1.791 (1.295)
Exclusões temporárias – Outras
- (9.437)
- (9.437)
Exclusões permanentes – Outras
- (2.118)
- (2.118)
Base de cálculo do IR e CS
133.710 59.811 130.729 52.995
Compensação de prejuízos fiscais de
exercício anterior
(19.471) (5.280) (19.096) (4.187)
Base de cálculo do IR e CS após compensação do prejuízo fiscal
114.239 54.531 111.633 48.808
Alíquota fiscal (conforme Nota Explicativa 3.m)
25%
25%
15%
20%
Imposto de renda e contribuição social
apurados
28.476 13.626 16.723 9.773
Deduções por incentivo fiscal
(1.337)
(681)
Ajuste do IRPJ e CSLL do Exercício
Anterior
19
Imposto de renda e contribuição social
no resultado do semestre/exercícios
27.139 12.945 16.723 9.792
a. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriundos de
prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, pode ser assim demonstrada: Consolidado
2019
Saldo
Saldo
em 2018 Constituição Realização em 2019
Prejuízos fiscais
Base negativa da contribuição social
Diferenças temporárias
2.082
2.801
4.883
Total crédito tributário
2.082
2.801
4.883
Provisão para impostos
diferidos (a)
974
1.018
1.992
2018
Saldo
Saldo
em 2017 Constituição Realização em 2018
Prejuízos fiscais
3.416
3.416
Base negativa da contribuição social
Diferenças temporárias
3.164
1.082
2.082
Total crédito tributário
6.580
2.082
Provisão para impostos
diferidos (a)
548
426
974
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre ganhos não realizados em títulos e valores mobiliários e avaliação atuarial.
Conforme estudo técnico realizado, devidamente aprovado em Ata de Reunião
de Diretoria, as empresas do Consolidado têm a expectativa de realizar os
créditos tributário em até dez anos, conforme estabelecido na Resolução do
Banco Central nº 3.059 de 20 de dezembro de 2002.
15 Ativo e passivo fiscal corrente: a. Ativo fiscal corrente
Participações
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
IRPJ e CSLL a compensar
132
127
18.020
9.561
Impostos a compensar
333
322
333
347
Total
465
449
18.353
9.908
b. Passivo fiscal corrente
Participações
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
IRPJ e CSSL a recolher
43.863
22.719
INSS e FGTS a recolher
6.638
10.610
ISS a recolher
1.040
691
PIS e COFINS a recolher
1.777
1.306
Outros
2
31
Total
53.320
35.357
16 Patrimônio líquido: a. Capital social - Foi aprovada na Ata de reunião de
Sócios de 18 de dezembro de 2018 a transferência integral das 4 (quatro) cotas
representativas do capital social da Sociedade para o BNY Foreign Holding. O
capital social, no montante de R$ 300.501.661 está dividido em 300.501.661
cotas. As cotas estão assim distribuídas entre os cotistas:
Mellon Overseas Investment Corporation
300.501.657
4
BNY Foreign Holdings
Total
300.501.661
b. Reserva de capital - A Reserva de Capital foi constituída com os valores
referentes ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 pelas empresas do Consolidado, que fazem parte do
programa de remuneração global de executivos e profissionais do BNY Mellon
Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo de longo prazo que
preveem a emissão de ações restritas, opções de ações e outras premiações
com base em ações, que incluem executivos das empresas do Consolidado
no Brasil. Veja Nota Explicativa nº 17. c. Reserva legal - É constituída à razão
de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço nos termos do Artigo 193
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, quando aplicável. d.
Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente do lucro líquido
do exercício, após destinações estabelecidas no estatuto social das empresas
do Consolidado, baseada na proposta da Diretoria, aprovada em Assembleia
Geral. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A reserva para ajuste de avaliação
patrimonial representa as variações líquidas acumuladas do valor justo de títulos
e valores mobiliários disponíveis para venda até que os investimentos sejam
baixados ou sofram perda por redução no valor recuperável (impairment)e
ajustes de avaliação atuarial para o plano de previdência privada oferecido aos
diretores e funcionários da Distribuidora. Os valores registrados em ajustes de
avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício, quando
da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos - De acordo com o
estatuto social das empresas do Consolidado, os acionistas fazem jus a dividendo
mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido do exercício, quando aplicável, apurado
nos termos da lei. As distribuições são aprovadas em reuniões dos acionistas,
quando convocadas para este fim. 17 Transação de pagamentos em ações:
Como parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais,
o BNY Mellon Corporation possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações restritas, opção de ações e outras premiações com
base em ações, que incluem executivos e funcionários elegíveis do Banco e
Distribuidora no Brasil. Conforme determina o CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações, o Banco e a Distribuidora reconheceram no exercício findo 31
de dezembro de 2019 R$6.475 e R$867, respectivamente (no exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, o Banco reconheceu o montante de R$3.499 e
a Distribuidora reconheceu o montante de R$877), conforme apresentado na
Nota Explicativa n° 20. As ações restritas são emitidas a valor justo na data
de atribuição a executivos e funcionários da Distribuidora e, geralmente, são
exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua emissão. Parte dessas
ações é atualizada pelo valor justo de mercado na data de fechamento de cada
trimestre até o momento de seu exercício. As ações não possuem direito a voto,
e só podem ser vendidas por opção do empregado à BNY Mellon Corporation
a um preço baseado geralmente no valor justo no momento da recompra. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram concedidas para o
Conglomerado Financeiro 22.410 ações restritas do BNY Mellon Corporation ao
preço unitário de exercício de US$ 50,43 e US$ 52,01. No exercício findo em 31

de dezembro de 2018 foram concedidas 27.685 ao preço unitário de exercício
de US$ 58,18 e US$ 53,93. Em 31 de dezembro de 2019, o preço unitário de
fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na NYSE - New York Stock
Exchange é de US$ 50,33 (em 31 de dezembro de 2018, US$ 47,07).
18 Receitas e despesas da intermediação financeira:
Participações
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Compromissadas - Intermediação (a)
3.815
2.964
Compromissadas - Selic
- 14.067
9.096
Títulos e valores Mobiliários
89
86 13.760 15.531
FGC
(157)
(117)
Total
89
86 31.485 27.474
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de remuneração das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações
compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto da
intermediação financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de sua conta
de intermediação (Broker) no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, realizam a intermediação de operações compromissadas entre os fundos
e bancos múltiplos de1ª linha, recebendo como remuneração a diferença entre
as taxas praticadas entre as partes (spread). 19 Receitas de prestação de
serviços: O Banco presta serviços de custódia de títulos e valores mobiliários,
apurando receitas com base em um valor fixo ou percentual variável, definido
contratualmente, sobre o valor do patrimônio liquido dos fundos de investimento
cujos ativos são custodiados pelo Banco e também receita referente a cobrança
de tarifa bancária. As referidas receitas estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa Bancária”. Adicionalmente, o Banco apura receita de
prestação de serviços referentes ao reembolso de despesas operacionais pago
periodicamente pelo The Bank of New York Mellon, e aos serviços prestados aos
clientes do The Bank of New York Mellon. Esta receita está apresentada abaixo
na rubrica “Rendas de assessoria técnica”. A Distribuidora é administradora de
fundos e clubes de investimentos constituídos no Brasil e no exterior, fazendo
jus a percentuais, definidos contratualmente, das taxas de administração e
de performance devidas pelos respectivos fundos e clubes de investimentos.
A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras de
investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços
é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração
prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de
investimento e/ou carteira de investimento. O total de recursos administrados
em 31 de dezembro2019 monta a R$ 556.331.599 (R$ 356.737.533 em 31 de
dezembro de 2018). Este montante refere-se ao somatório dos patrimônios
líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a eliminação dos seus
investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. A composição das
receitas com prestação de serviços nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 pode ser resumida da seguinte forma:
Participações Consolidado
2019 2018
2019
2018
Taxa de administração de fundos de
investimento
- 188.309 131.993
Controladoria de fundos internacionais
- 13.299 11.080
Taxa de administração de carteiras
4.566 6.459
Agenciamento e intermediação de títulos Corporate Trust
10
Serviços de representação legal
3.638 3.638
Agenciamento e intermediação de Títulos
1.502 1.802
Rendas de assessoria técnica
7.882 5.236
Serviços de custódia
- 84.119 50.263
Tarifa Bancária
5.477 3.857
Receita com exportação de serviços
1.604 2.270
Outros serviços
- 11.860 10.824
Impostos sobre serviços - ISS
- (10.236) (7.126)
Cofins sobre faturamento
- (13.382) (9.636)
- (2.175) (1.566)
Pis sobre faturamento
Total
- 296.463 209.104
20 Despesas de pessoal:
Participações
Consolidado
2019 2018
2019
2018
Proventos
- (64.396) (61.265)
Gratificação a funcionários
- (13.054) (13.269)
Gratificação a Diretoria
(65)
5.578
Benefícios a empregados
- (17.741) (15.016)
Encargos sociais
- (28.138) (29.225)
Despesa relacionada a plano de benefício definido (Nota 24)
(306)
(288)
Despesa relacionada a plano de contribuição definida (Nota 24)
- (3.277) (3.526)
Transações de pagamento baseado em
ações (Nota 17)
- (7.342) (4.376)
Contrato de rateio de custos e despesas
de pessoal (a)
5.553
5.678
Outras despesas
(588)
(462)
Total
- (129.354) (116.171)
(a)Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e a receber
do Grupo BNY Mellon no exterior , referentes ao rateio de custos e despesas
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do
Consolidado e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 26.
21 Outras despesas administrativas:
Participações Consolidado
2019 2018
2019
2018
Processamento de dados
(1) (20.468) (17.292)
Despesa de repasse a distribuidores rebate
(41)
(149)
Serviços Financeiros
(3)
(3) (4.980) (4.669)
Depreciação e amortização
- (8.875) (5.537)
Serviços de terceiros
(17)
(7) (5.955) (5.537)
Serviços técnicos especializados
(4) (9.493) (8.670)
Comunicações
(343)
(833)
Provisão/despesa de contingências
- (26.078) (15.920)
Viagens no país/exterior
- (1.556) (1.570)
Transporte
(951)
(798)
Provisão multa CVM
(374)
(143)
Manutenção e conservação de bens
- (1.275) (1.666)
Água, energia e gás
- (1.691) (1.582)
Contribuições filantrópicas
(970)
(490)
Promoções e relações públicas
(343)
(328)
Propaganda e publicidade
(11)
(6)
(165)
(446)
Aluguéis
- (2.074) (5.909)
Material
(274)
(206)
Contrato de rateio de custos e despesas
administrativas (a)
(2)
(5)
(62)
252
Outras
(114) (114) (5.116) (5.190)
Total
(147) (140) (91.084) (76.683)
(a) Valores a receber de empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, não pertencentes ao Consolidado, referentes ao rateio de despesas administrativas
do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e
pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 26.
22 Outras receitas/(despesas)operacionais:
Participações Consolidado
2019 2018
2019
2018
Despesas corporativas internacionais (a)
- (1.393) (1.302)
Despesas/receitas gerais com fundos (b)
- (1.492) (1.630)
Resultado líquido de variação cambial
327
378
Reversão/(provisão) para credores de
liquidação duvidosa
(61)
38
Reversão/(provisão) de contingências e
processos
2.116
Perda no recebimento de crédito (c)
- (2.794) (5.247)
Outras receitas operacionais
16
18
1.879
5.360
Outras despesas operacionais
(364)
(238)
Total
16
18 (1.782) (2.641)
(a) Referem-se a despesas a pagar para empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, referente ao rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas
no resultado das empresas do Consolidado e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos gerados
pelos fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se
a perda no recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de
fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização
em função da iliquidez dos ativos integrantes das carteiras desses fundos.
23 Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis – Prováveis
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, o Grupo BNY
Mellon constitui provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais com
risco de perda provável. Movimentação das provisões para contingências
trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis
2019
2018
Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial
14.319
11.402
Constituição
2.880
1.377
Reversão da provisão
(398)
(244)
Atualização monetária
1.368
2.088
Baixa por pagamento
(1.149)
(304)
Saldo final
17.020
14.319
Demandas Fiscais
Saldo inicial
2.104
2.104
Constituição
Reversão da provisão
Atualização monetária
Saldo final (1)
2.104
2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial
28.336
15.909
Constituição
4.761
10.250
Reversão da Provisão
(305)
(1.554)
Atualização monetária
14.518
3.731
Baixa por pagamento
(1.262)
Saldo final (2) (3) (4)
46.048
28.336
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
65.172
44.759
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Complementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo
pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão judicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os
valores controvertidos, conforme Nota Explicativa nº 8. Baseado na opinião dos
assessores jurídicos, foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico
de R$ 2.141, o qual se encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 8.
Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato
gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial

referente à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser
feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da COFINS.
O caso está suspenso até o julgamento de tema paradigma no Supremo Tribunal Federal. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, nas quais os autores
pretendem obter indenização pelas perdas sofridas em fundos de investimento
administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças em ambas as
ações acolhendo em parte os pedidos, para determinar a condenação solidária
da gestora dos fundos e da Distribuidora ao pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2019, equivalem a aproximadamente R$ 16.890 e R$ 595,
respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de julgamento.
(3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos de investimento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos administrativos
sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles discutindo
o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos fundos sob
administração. Algumas das decisões condenatórias proferidas estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (CRSFN). (4) A Distribuidora, em seu papel de administradora fiduciária de fundos de investimento, foi incluída, junto a outras partes, em procedimento de Tomada de Contas Especial iniciado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia (TCE/RO), tendo sido proferida decisão condenando-a
solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 1.626. Em 04.02.2019, foi interposto Recurso de Revisão junto ao TCE/RO, ao qual foi dado provimento em
5 de dezembro de 2019, para anular a integralidade do processo, em razão de
vícios formais. O valor atualizado até 31.10.2019, corresponde a R$ 4.709. b.
Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Possíveis - As contingências
classificadas com risco possível são dispensadas de constituição de provisão
com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Para fins de apresentação, as informações a seguir levam em consideração as
seguintes situações: b.1. Processos de maior relevância e b.2. Outros processos: b.1 Processos de maior relevância - Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação
ordinária contra a BNY Mellon DTVM e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”,
em conjunto com a BNY Mellon DTVM, denominados “Réus”), sócio controlador
da Atlântica Administradora de Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil
Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”).
Na mesma data, o Postalis solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte
do valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido
implementado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contratada junto ao Banco Bradesco, e
garantida pela controladora final da Distribuidora, para a qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, conforme nota explicativa n°
26. Atualmente, aguarda-se a citação dos Réus. Em 12.03.2015, o Postalis
ajuizou outra ação contra a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em 14.12.2015, foi ajuizada uma
ação, em São Paulo, pela Associação dos Profissionais dos Correios (“ADCAP”)
contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação foi extinta sem julgamento do
mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se o julgamento do recurso
interposto pela Autora. Em 17.12.2015, o Postalis ajuizou outras três ações no
Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a investimentos em outros
fundos sob administração, as quais estão atualmente em fase instrutória. Em
04.02.2016, o Postalis ajuizou ação em Brasília, alegando ter sofrido perdas
em alguns outros fundos de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça
Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasília, para reapresentação das
contestações pelos Réus. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”)
proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora no valor de
R$556.188, no contexto de investigação relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017,
a Distribuidora impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal,
tendo obtido liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou defesa nos procedimentos de Tomada de
Contas iniciados em 2017 e em 2019. Em 16.01.2018, o Ministério Público
Federal ajuizou ação judicial perante a Justiça Federal em São Paulo, com
vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, estando pendentes de julgamento recursos de apelação. Em 04.10.2019, Postalis e outro fundo de pensão
apresentaram pedido de instauração de arbitragem perante a Câmara de Comércio Brasil Canadá contra a Distribuidora e a BNY Mellon Administração de
Ativos Ltda. (“Ativos”), requerendo indenização em razão de supostos prejuízos
sofridos por fundo sob administração e gestão. Em 25.10.2019, o Postalis
ajuizou uma nova ação contra a Distribuidora e a Ativos no Rio de Janeiro,
alegando supostos prejuízos relacionados à administração e à gestão de fundo
de investimento. Considerando que, nessas ações, há valores ilíquidos envolvidos, e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. Além disso, há inquéritos e processos
administrativos em curso perante a CVM e o Banco Central tratando de tais
assuntos. Silverado - A Distribuidora é a administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora,
o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de
que todos teriam falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que,
portanto, seriam solidariamente responsáveis pela indenização de supostas
perdas sofridas pelo Fundo Silverado, já tendo os Réus apresentado suas defesas. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul
Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação CEEE de Seguridade Social Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra a Distribuidora, sob
a alegação de que a mesma não teria cumprido os deveres inerentes à sua
condição de administradora, no que diz respeito a dois investimentos realizados
pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido principal formulado é de R$
48.526. IGPREV - Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins
ajuizou quatro ações contra a Distribuidora, na condição de administradora dos
Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo
Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo
Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a alegação de que todos deveriam
ser solidariamente responsáveis por supostas perdas sofridas pelos referidos
fundos, os quais teriam causado prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de Justiça do Tocantins expediu
ordens de bloqueio, posteriormente reformadas pelo Tribunal. Aguarda-se a
citação dos Réus para apresentação de contestação. Considerando que os
processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes
possíveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública pelo
Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus, por meio
da qual foi requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das
contribuições extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização
por alegados prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados.
Foi proferida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido
à ilegitimidade ativa do INBRAS, havendo recurso pendente de julgamento.
Investidor não-residente - Em 22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra
a Distribuidora, relativo à tributação de “investidores não-residentes”. Dentre
outros aspectos, a Receita Federal manifestou entendimento de que a classificação como “não-residente” deveria ser atribuída levando-se em consideração
investidores finais de determinados fundos, e não investidores diretos. O valor
do auto de infração na data da lavratura, incluindo juros e multa, corresponde
a R$ 118.918. Em 20 de dezembro de 2019, foi publicado o Ato Declaratório
Interpretativo RFB nº 5, por meio do qual a própria Receita Federal estabeleceu
que, com exceção de determinadas hipóteses, a classificação como “investidor
não-residente” deve levar em conta o cotista direto dos fundos de investimento.
Em 23 de dezembro de 2019, foi protocolada impugnação pela Distribuidora.
b.2 Outros processos - No que se refere às demais contingências, os montantes relacionados no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que
puderam ser calculados com confiabilidade e que foram classificados como
chance de perda possível, pelos assessores jurídicos do Grupo BNY Mellon.
Outras contingências passivas:
31/12/2019 31/12/2018
Trabalhistas (1)
1.832
1.358
Fiscais
4.984
64.145(*)
89.223
Cíveis (2)
Total
65.977
95.565
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De maneira
geral, os processos de natureza cível classificados como risco possível de perda
correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação solidária da
Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores de serviços
de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas perdas sofridas
por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, requer-se que as
supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de sentença. Seja em
razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de pedido de indenização
por supostos danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível
quantificar com precisão o valor da exposição da Distribuidora, de modo que
tais processos não estão refletidos nos valores indicados acima. Além disso, em
razão da natureza dos pedidos formulados, o valor das supostas perdas pode
sofrer alterações no decorrer dos processos. (*) Diferentemente do que ocorreu
na nota de contingências referente ao exercício de 2018, a ação de indenização
ajuizada pelo Fundo Sul Energia não foi considerada neste cálculo, assim como
os demais casos indicados no item “b.1 Processos de maior relevância” do presente relatório. 24 Benefícios a empregados: O Banco não possui para seus
funcionários a modalidade do plano de benefícios definido. Para o Consolidado,
a Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido,
e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora
também patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas individuais na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual não
requer cálculo atuarial. A Holding não possui nenhum tipo de plano de benefício
e contribuição definido. Descrição dos planos - Em 31 de dezembro de 2019
e 2018, o Consolidado detinha os seguintes planos de benefícios a empregados junto a Mapfre Seguros S.A., Icatu Seguros S.A. e Bradesco Previdência
e Seguros S.A. Plano de contribuição definida - O Banco e a Distribuidora
concedem a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação
no plano de previdência privada da Mapfre Seguros S.A. e Bradesco Previdência
e Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida, participando como
patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No exercício findo em 31
de dezembro de 2019,a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o
montante de R$ 2.519 e o Banco R$ 758, conforme Nota Explicativa n° 20(R$
2.958 da Distribuidora e R$ 568 do Banco em 31 de dezembro de 2018). Plano
de benefício definido - A Distribuidora, integrante do Consolidado, concedia
a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano
de previdência privada multipatrocinado da BRASPREV - Fundação Brascan
de Previdência, na modalidade de benefício definido, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. Este benefício foi mantido para
os diretores e funcionários que então haviam optado em participar do referido
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plano até fevereiro de 2004. Em março de 2012, a Distribuidora transferiu seu
plano de benefício definido da BRASPREV para a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano totalizaram R$ 306 e R$ 288 nos exercícios findos
em 31 dezembro de 2019 e 2018, respectivamente, conforme nota explicativa
n° 20. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou a proporcionar aos
seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano
de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade de contribuição
definida, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal.
Em janeiro de 2020, foi emitido pela Mercer Human Consulting Ltda., o laudo
de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações atuariais em
31/12/2019 e a estimativa atuarial de despesa para 2020 do plano de benefício
definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2020, apurada
de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o CPC 33
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$424. As principais
hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:

Taxa de desconto
7,21% a.a (nominal)
Crescimento salarial (1)
5,67% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários
3,60% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo
3,60% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral
AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos
AT-2000
Tábua de entrada em invalidez
Mercer Disability
(1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo.
25 Programa de participação nos lucros: O Banco possui um programa de
participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco apurou para fins de distribuição o
montante de R$ 1.656 (R$ 391 em 31 de dezembro de 2018). Em 2019, a DTVM
não estabeleceu programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus
funcionários, portanto apesar de apresentar lucro, não houve provisionamento.
26 Transação com partes relacionadas:
2019
Ativo circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Transação/Resultado
Descrição
Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Diretoria
2.980
(7.957)
Dividendos devidos à controladora
Dividendos a receber
596
Empresas do grupo no país
148
2.360
Empresas do grupo no exterior
1.416
30
12.383
Total
596
1.564
3.010
6.786
2018
Ativo circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Transação/Resultado
Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado Participações Consolidado
Descrição
Diretoria
4.168
(4.020)
Dividendos devidos à controladora
201
Empresas do grupo no país
180
2.768
1.204
111
8.665
Empresas do grupo no exterior
201
1.384
4.279
7.413
Total
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas
às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas do Consolidado e outras partes relacionadas, conforme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas do grupo, que
precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Consolidado e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis, e
ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na América
Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016. iii) contrato de rateio de despesa firmado entre o
Banco e o The Bank of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de despesas relacionadas à Gestão do negócio das empresas da América
Latina. Considerado que os serviços prestados pelo presidente da América Latina e diretor nacional no Brasil e da chefe operacional administrativa no Brasil
são exclusivamente ligados à representação da marca BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, e que as receitas geradas com os clientes desses
países são reconhecidas e recebidas nos Estados Unidos, foi acordado que o The Bank of New York Mellon deve reembolsar todos os custos integralmente
alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua participação no serviço em questão; iv) Prestação de serviço de assessoria técnica realizado pelo BNY
Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York Mellon no Brasil, conforme nota explicativa 20. De acordo com as regras do Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do The Bank of New York Mellon
Corporation, com sede em Nova Iorque, atua como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A ARX e sua subsidiária integral BNY
Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 de julho de 2015, a Distribuidora e as
empresas ARX Investimentos Ltda., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assinaram

o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o objetivo de
regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que
correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos, contratados, meios de
produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros. De acordo
com os termos do contrato,os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora
serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais
realizadas através de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, o rateio de custos e despesas administrativas
impactou o resultado do Consolidado no montante de R$ 2.360 (R$ 2.768 em
31 de dezembro de 2018). Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora possuía
saldos a receber de R$ 132 e R$ 16 referente ao contrato de rateio de custos
e despesas administrativas com a ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 156 e 24 em
31 de dezembro de 2018). Durante o exercício de 2019, a Distribuidora manteve movimentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”),
integrante do Grupo BNY Mellon. Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora
apresentou um saldo no montante de R$ 83 (R$344 em 31 de dezembro de 2018)
no Banco. Remuneração de diretores e pessoal chave da Administração - A
remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui diretores, totalizou
R$ 7.957 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 4.020 em 31 de dezembro de 2018).
Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, que correspondem
a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros benefícios, como
plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de remuneração baseada em ações conforme
divulgado na Nota Explicativa nº 17 e plano de previdência privada, conforme
divulgado na Nota Explicativa nº 24. Controladora final - controladora direta
do Consolidado é a Mellon Overseas Investment Corporation e a controladora
final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Corporation. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com sua
controladora final como garantia de pagamento, em caso de execução, da fiança
contratada junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada pelo
Instituto de Seguridade dos Correios, conforme nota explicativa nº 23-b, item 1.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Distribuidora pagou R$ 1.708
referente comissão de fiança para sua Controladora final (R$ 1.327 em 31 de
dezembro de 2018), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”.
27 Eventos subsequentes: A crise financeira global motivada pelo “Corona
Vírus” (COVID-19), vem afetando substancialmente os sistemas financeiros nacional e internacional, incluindo a economia e o mercado de valores mobiliários.
As principais bolsas de valores mobiliários do mundo caíram a níveis históricos.
Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras a Administração do
Grupo BNY Mellon entende que não tem impactos financeiros as Demonstrações
Financeiras de 31 de dezembro de 2019 como resultado de eventos subsequentes. Adicionalmente, a Administração está monitorando os acontecimentos
relacionados a epidemia do COVID-19 e não vislumbra riscos à continuidade de
seus negócios. Apesar do cenário atual, a expectativa do Grupo BNY Mellon é
que essa crise seja passageira e a atividade econômica no Brasil se fortaleça
ao longo do exercício de 2020, mantendo sua tendência para os próximos anos.
Eduardo Adriano Koelle | Carlos Alberto Saraiva | Marcus Vinícius
Mathias Pereira | Patricia Avolio Furtado Alvim | Lizandro Sommer Arnoni
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
À Diretoria e aos cotistas da BNY Mellon Participações Ltda. Rio de Janeiro - RJ
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da BNY Mellon Participações Ltda. razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais
(“Empresa”), denominadas como “Participações” e “Consolidado”, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
e consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis significativas se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BNY de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
Mellon Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendipara o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à BNY Mellon Participações Ltda., de acordo com os divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, inde- mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonspendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando trações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras.
responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo- Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
ração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
KPMG Auditores Independentes
José Claudio Costa
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador - CRC 1SP167720/O-1
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em milhares de reais)
Ativo
2019 2018 Passivo
Circulante
Circulante
Impostos e contribuições
Caixa e bancos
5
10 Outros credores
Aplicações financeiras
26
25
Não Circulante
Clientes
1.259 1.304 Adiantamento Futuro Aumento de Capital
Outros realizáveis
542
542
1.832 1.881 Patrimônio líquido
Capital social
Não Circulante
Reservas de Lucro
Clientes
26
26 Resultados Acumulados
Resultado do Período
26
26 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
1.858 1.907 Total do passivo e patrimônio líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em milhares de reais)
2019 2018
2019
2018
(46)
70
54
53 Receita operacional líquida
15
15 Custo operacional
69
68 Na incorporação e venda de imóveis
Lucro bruto
(46)
70
62
62 (Despesas) receitas operacionais
2
2
62
62 Receitas financeiras
Despesas financeiras
(6)
(7)
1.806 1.806 Lucro antes do imposto de renda
e contribuição social
(50)
65
261
261
(1)
(3)
(288) (351) Imposto de renda e contribuição social
(51)
62
(51)
61 Lucro/Prejuizo do exercício
1.727 1.777
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
1.858 1.907
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
2018
2017
(em milhares de reais)
(50)
65
Capital social
Reservas de Lucros
Lucros/Prejuízos acumulados
Total Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Despesas
que
não
afetam
o
caixa
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.806
257
(334)
1.729
e equivalentes de caixa
Reserva de Lucros
3
(3)
Dividendos propostos
(14)
(14) Depreciações e Amortizações
Prejuízo do exercício
62
62 Redução (aumento) nas contas do ativo
44
(73)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.806
260
(289)
1.777 Clientes
Estoques
Reserva de Lucros
1
1
(1)
Prejuízo do exercício
(51)
(51) Outros
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.806
261
(340)
1.727 Aumento (redução) nas contas do passivo
Impostos e contribuições
3
6
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS te os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos Outros credores
contingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práti- Geração (utilização) de caixa nas
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
cas contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de
(em milhares de reais)
atividades operacionais
(3)
(3)
2019
2018 imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado Atividades de investimentos
Receitas
(45)
73 no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas
(1)
15
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
(45)
73 dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor Geração (utilização) de caixa nas
contratual.
(b)
Nas
vendas
de
unidades
não
concluídas,
são
observados
os
Insumos adquiridos de terceiros
atividades de investimentos
(1)
15
Custos das mercadorias e serviços vendidos
- seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno Atividades de financiamentos
e
demais
gastos
relacionados
diretamente
com
a
formação
do
estoque)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Impostos pagos
(1)
(3)
Valor adicionado bruto
(45)
73 correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao re- Utilização de caixa nas atividades financeiras
(1)
(3)
Retenções
- sultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
(5)
9
apropriado
ao
estoque;
As
receitas
de
vendas
são
apropriadas
ao
resultaDepreciação, amortização e exaustão
Caixa e equivalentes de caixa
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
(45)
73 do, utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreen- No início do exercício
10
1
Valor adicionado recebido em transferência
2
2 dimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido No fim do exercício
5
10
em
relação
ao
custo
total
orçado
dos
respectivos
empreendimentos;
(c)
Outras receitas e despesas operacionais
2
2
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
(5)
9
Valor adicionado total a distribuir
(43)
75 Clientes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos
acrescidos,
quando
aplicável
dos
correspondentes
encargos
e
variações
valores
presentes
e
de
realização.
A
classificação
entre
circulante
e
não
Distribuição do valor adicionado
(43)
75
Impostos, taxas e contribuições
2
6 circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das par- monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada
Juros e aluguéis
6
7 celas dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não
Prejuizo do exercício
(51)
62 Índice Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas de juros
projeto, e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. (g) Imposto de
NOTAS EXPLICATIVAS
ao ano, após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. (d) renda e contribuição social sobre o lucro: Corrente: O imposto de renda
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planejapessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
mento, a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais. Imóveis a comercializar: Demonstrados ao custo de construção, que não na Companhia é registrado com base no lucro presumido, sendo imposto
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financei- excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, de renda à razão de 8% e a da contribuição social sobre o lucro líquido à
ras: As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de de- a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda razão de 12%. A base calculada nas alíquotas vigentes (15% para IRPJ
zembro de 2019 e 2018 foram preparadas e estão sendo apresentadas de não comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão-de- e 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 60.000,00
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- -obra própria ou contratada de terceiros e outros relacionados) e terrenos, por trimestre e 9% de CSLL). 4. Patrimônio Líquido: O capital social da
ciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronun- inclusive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos Companhia em 31/12/2019 é de R$ 1.806, representado por 1.806.000
ciamentos Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mo- durante a fase de construção. (e) Outros ativos circulantes e realizá- (um milhão duzentos e oitenta e seis mil) ações ordinárias, todas subscribiliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro veis a longo prazo: São demonstrados pelo valor de custo ou de realiza- tas e integralizadas.
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das ção, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos
A Diretoria
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os auferidos até a data do balanço. (f) Outros passivos circulantes e não
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montantes demonstrados de ativos, passivos, e outras transações duran- circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis

