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PORTARIA Nº106/2016 – CGD - A SINDICANTE GIRLANE
SANTOS UCHÔA DE BRITO, ESCRIVÃ DE POLÍCIA CIVIL, DA
CÉLULA DE SINDICÂNCIA CIVIL – CESIC, por delegação da EXMA.
SRA. CONTROLADORA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO, de acordo
com a PORTARIA CGD nº25/2011, publicada no Diário Oficial do
Estado do Ceará, datado de 20/09/2011; CONSIDERANDO as atribuições
de sua competência; CONSIDERANDO os fatos constantes dos autos
do processo, protocolizado sob o VIPROC nº14192184-6;
CONSIDERANDO que, no dia 03/02/2014, por volta das 14:30 horas,
os Inspetores de Polícia Civil DOUGLAS FREITAS BARBOSA DE LIMA
e ELIONARDO PINHEIRO LIMA, conforme comunicação do Inspetor
Renan Espíndola Arrais Ribeiro, quando transferiam dois presos da
Delegacia Metropolitana de Caucaia/CE para a Delegacia de Defesa da
Mulher de Caucaia/CE retiraram as algemas dos mesmos fora do xadrez
e em local não apropriado, não avisando o permanente daquela
especializada; CONSIDERANDO que os referidos inspetores recusaram
ajuda ao permanente na condução dos presos desalgemados até o xadrez;
CONSIDERANDO as imagens das câmeras de segurança da DDM de
Caucaia/CE, constante mídia nos autos, em que se verifica que os presos
ficaram, por alguns instantes, sem vigilância e poderiam ter empreendido
fuga; CONSIDERANDO os teores dos depoimentos de testemunhas
ouvidas na investigação preliminar; CONSIDERANDO que a conduta
acima citada constitui, em tese, transgressões disciplinares previstas no
artigo 103, alínea “b”, incisos XLII e LVIII, da Lei nº12.124, de 06 de
julho de 1993; CONSIDERANDO que a Controladora Geral de Disciplina
determinou a instauração de sindicância administrativa para apurar os
fatos narrados. RESOLVE: I) Baixar a presente Portaria em desfavor
dos Inspetores de Polícia Civil ELIONARDO PINHEIRO LIMA,
Matrícula Funcional nº021.255-1-X, e DOUGLAS FREITAS BARBOSA
DE LIMA, Matrícula Funcional nº404.747-1-4; II) Ficam cientificados
o(s) acusado(s) e/ou defensor (es) que as decisões da CGD serão publicadas
no Diário Oficial do Estado, em conformidade com o artigo 4º, §2º, do
Decreto nº30.716, de 21 de outubro de 2011, publicado no D O E de 24
de outubro de 2011, alterado pelo Decreto nº30.824, de 03 de fevereiro
de 2012, publicado no D O E de 07 de fevereiro de 2012. PUBLIQUE-
SE e REGISTRE-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA
DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA
PENITENCIÁRIO, em Fortaleza, 18 de fevereiro de 2016.

Girlane Santos Uchôa de Brito
SINDICANTE

***  ***  ***
PORTARIA CGD Nº107/2016 - O SINDICANTE HERMÓGENES
OLIVEIRA LANDIM – MAJ QOPM, DA CÉLULA DE SINDICÂNCIA
MILITAR – CESIM, POR DELEGAÇÃO DA EXMª CONTROLADORA
GERAL DE DISCIPLINA, de acordo com a Portaria nº26/2011-CGD,
publicada no Diário Oficial nº180 de 20/09/2011; CONSIDERANDO os
fatos contidos no SPU nº15361407-2, que versa sobre denúncia em
desfavor do CAP QOPM JOSÉ AZEVEDO COSTA NETO, MF. 151.351-
1-5, acusado, em tese, de praticar agressão física contra Antônio Felipe
Pedro Pereira, fato ocorrido no dia 12/06/2015, por volta das 17h00,
durante uma abordagem policial, ocasião em que o referido militar
encontrava-se de serviço pelo COTAM na VTR CT 4026;
CONSIDERANDO que tais atitudes, prima facie, ferem os valores da
moral militar estadual previstos no Art.7º, IV, V, IX, X e violam os
deveres consubstanciados no Art.8º, IV, VI, VIII, XI, XIII, XV, XVIII,
XXIII, XXV, XXVI, XXIX, caracterizando, a princípio, transgressões
disciplinares, de acordo com o Art.12, §1º, I e II, §2º, II e III, c/c Art.13,
§1º, II, III, IV, XXX, XXXII, LVIII, §2º, XVIII, XX, LIII, tudo da Lei
nº13.407/2003. RESOLVE: I) BAIXAR a presente portaria de
instauração de Sindicância Administrativa, com o fim de apurar a
responsabilidade administrativa do precitado MILITAR; II)
CIENTIFICAR o acusado e/ou defensor que as decisões da CGD quanto
a este processo serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará, de

acordo com o Art.4º, §2º do Decreto Nº30.716 publicado no D.O.E de
21/10/2011, alterado pelo Decreto Nº30.824 publicado no D.O.E nº027,
de 07/02/2012 que aprova o Regimento Interno do Conselho de Disciplina
e Correição dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário da
CGD. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. CONTROLADORIA
GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E
SISTEMA PENITENCIÁRIO, em Fortaleza, 18 de fevereiro de 2016.

Hermógenes Oliveira Landim – Maj QOPM
SINDICANTE

***  ***  ***
PORTARIA Nº108/2016 – GAB/CGD - A CONTROLADORA-GERAL
DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o art.3º, I e IV, e
art.5º, I, da Lei Complementar nº98, de 13 de junho de 2011, e
CONSIDERANDO o que restou apurado nos autos do SPU de nº13442506-
5, tendo como gênese o Ofício OF-DIR-0490/2013.PJ, do Diretor da
Cadeia Pública de Maracanaú/CE, apresentando o Agente Penitenciário
WILLNEY VIEIRA PEREIRA, matrícula funcional 430.643-1-2,
relatando que o mesmo não se adéqua às necessidades e particularidades da
Unidade Prisional, Cadeia Pública de Maracanaú/CE; CONSIDERANDO
que foram constatadas 4 (quatro) faltas no mês de junho de 2013 do citado
Agente Penitenciário nos plantões de 24X72 horas da Cadeia Pública de
Maracanaú; CONSIDERANDO que neste mês de junho de 2013 Willney
Vieira Pereira somente trabalhou 1 (um) dia, e se negou a compensar as 4
(quatro) faltas aos plantões neste mesmo mês de 2013; CONSIDERANDO
que Willney Vieira Pereira não informava previamente à Direção do
Presídio quando se afastaria do seu plantão para que fosse providenciado
a sua substituição a contento, acarretando vários problemas naquele
ergástulo; CONSIDERANDO que apesar do acordo de compensação de
horário aos domingos acordado entre Willney e o responsável pela unidade
de lotação do servidor, aquele não comparecia nos dias de compensação
de seus plantões; CONSIDERANDO que mesmo assim, desarrazoadamente,
o agente Willney insistiu em faltar aos plantões, alegando o supracitado
dispositivo legal em seu favor, recusando-se, de qualquer forma, a
complementar seu horário de serviço; CONSIDERANDO que, em tese, a
atitude de Willney Vieira Pereira, é contrário aos princípios da continuidade
do serviço público, e ao princípio da razoabilidade; CONSIDERANDO
igualmente, que a conduta do Agente Penitenciário configura, em tese, os
descumprimentos dos deveres capitulados no art.191, incisos I, II,III,VI,
e VII; as transgressões do art.193, inciso XIV, bem como, possível aplicação
do art.199, incisos XII, todos da Lei nº9.826, de 14.05.1974 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado; RESOLVE: I) Instaurar
PROCESSO ADMINISTRATIVO–DISCIPLINAR em desfavor do
Agente Penitenciário WILLNEY VIEIRA PEREIRA, matrícula funcional
430.643-1-2, para apurar os fatos supra descritos, em toda a sua extensão
administrativa, ficando cientificado o acusado e/ou defensores de que as
decisões desta CGD serão publicadas no Diário Oficial do Estado, em
conformidade com o artigo 4º, §2º, do Decreto nº30.716, de 21 de outubro
de 2011, publicado no DOE de 24 de outubro de 2011, alterado pelo
Decreto nº30.824, de 03 de fevereiro de 2012, publicado no DOE de
07.02.2012; II) Remeter os autos originais à Coordenadoria de Disciplina
Civil da Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública
e Sistema Penitenciário para acompanhamento e distribuição a 3ª
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, composta pelos Delegados de Polícia Civil Antônio
Tiburtino de Sousa (Presidente), matrícula funcional de nº135541-1-0
Nartan Costa Andrade (Membro), matrícula funcional de Nº198824-1-1
e pela Escrivã de Polícia Marleide Andrade da Silva (Secretária), matrícula
funcional de nº.28.380-1-X. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE e CUMPRA-
SE. GABINETE DA CONTROLADORA-GERAL DE DISCIPLINA, em
Fortaleza-CE, 18 de fevereiro de 2016.

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto
CONTROLADORA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

***  ***  ***
PORTARIA CGD Nº109/2016 - O SINDICANTE HERMÓGENES
OLIVEIRA LANDIM – MAJ QOPM, DA CÉLULA DE SINDICÂNCIA
MILITAR – CESIM, POR DELEGAÇÃO DA EXMª CONTROLADORA
GERAL DE DISCIPLINA, de acordo com a Portaria nº26/2011-CGD,

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

(Continuação)
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ATIVO 31/12/2015 31/12/2014
Ativo circulante  8.343  8.492
Disponível  16  52
  Caixa e bancos  16  52
Aplicações (Notas 4 e 5)  8.208  8.245
  Quotas de fundos de investimentos  8.208  8.245
Créditos das operações com seguros
  e resseguros (Nota 6)  –  186
  Outros créditos operacionais  –  186
Títulos e Créditos a receber (Nota 7)  119  9
  Créditos tributários e previdenciários  69  9
  Outros créditos  50  –
Ativo não circulante  155  21
Realizável a longo prazo  155  21
Títulos e créditos a receber  155  21
  Depósitos judiciais  –  21
  Títulos de Renda Fixa (Públicos) (Notas 4 e 5)  155  –
Total do ativo  8.498  8.513

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 06.068.410/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (Em milhares de reais)
PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

Passivo circulante  108  267

Contas a pagar  108  267
Obrigações a pagar  2  16
Dividendos a pagar  99  58
Impostos e encargos sociais a recolher  7  7
Provisões judiciais (Nota 6) –  186

Patrimônio líquido (Nota 9)  8.390  8.246

Capital social  4.300  2.900
Reserva de lucros  3.794  3.404
Dividendos adicionais propostos  296  1.942

Total do passivo
 e patrimônio líquido  8.498  8.513

Prezados Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da Java Nordeste
Seguros S.A.  relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às
normas expedidas pelo CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados e
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores
Independentes.
Desempenho das Operações
A Java Nordeste Seguros S.A. não teve operações de seguro ativas no
exercício de 2015, sendo seu resultado fruto de seus investimentos
financeiros.
Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
O resultado do exercício de 2015 foi positivo em R$ 415.519,51
(quatrocentos e quinze mil e  quinhentos e dezenove reais e cinquenta e
um centavos).
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, a Diretoria propõe:
a) Destinação de 5% (cinco por cento) do resultado do exercício, no
valor de R$ 20.775,98 (vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e
noventa e oito centavos), para constituição de reserva legal;
b) Distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do exercício,
no valor de R$ 98.685,88 (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e
cinco reais e oitenta e oito centavos) como pagamento de dividendos
obrigatórios; c) Destinação de 75% do saldo do exercício, no valor de
R$ 296.057,65 (duzentos e noventa e seis mil, cinquenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos) como dividendos adicionais propostos.
Eventos Societários
Através da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ocorrida em
25 de setembro de 2015 a Companhia reformou os seus Estatutos Sociais
para aumentar o capital social com a capitalização de parte de sua reserva

de lucros, com a aprovação pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP, conforme Portaria SUSEP nº 1.299, de 28 de dezembro de
2015, publicado em 29 de dezembro de 2015, no Diário Oficial da
União.
Capacidade Financeira
Utilizando dados obtidos em modelos estatísticos, atuariais e financeiro,
a JAVA NORDESTE SEGUROS S.A., declara ter capacidade financeira
de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários citados no
item 4 da Nota Explicativa.
Acordo de Acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho
de 2015, declaramos que inexiste contrato de usufruto de ações ou
acordo de acionistas ou diretores para o exercício do direito de voto
referente à sociedade JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
Perspectivas e Planos da Administração para o exercício de 2016
No exercício de 2014 foi concretizada a retirada da Companhia do
Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT  Categorias
1, 2, 9 e 10 e Categorias 3 e 4.
Dando prosseguimento ao planejado no exercício findo de 2015, a
Companhia, neste novo exercício, fará a alteração do seu objeto social
mudando o seu ramo de seguros e aumentando a sua área geográfica de
atuação. Para tanto, já obteve da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP a autorização prévia, através da emissão da Carta
nº 330/2015/SUSEP/SEGER, datada de 25 de novembro de 2015.
Agradecimentos
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos
nossos acionistas pela confiança e apoio constantes e aos nossos
colaboradores pelo empenho e dedicação.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016.
A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Em milhares reais, exceto lucro líquido por ação - em reais)

31/12/2015 31/12/2014
  Despesas administrativas (Nota 11)  (395)  (378)
  Despesas com tributos (Nota 11)  (120)  (130)
  Resultado financeiro (Nota 12)  1.041  808
Resultado operacional  526  300
  Ganhos ou perdas c/ ativos não
   correntes (Nota 14) –  63
Resultado antes do imposto de renda
 e participações  526  363
  Imposto de renda (Nota 10)  (59)  (66)
  Contribuição social (Nota 10)  (51)  (54)
(=) Lucro líquido do exercício  416  243
Quantidade de ações  4.300.000  2.900.000
Lucro líquido por ação
 (lotes de mil ações)  0,10  0,08

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

 DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

Descrição 31/12/2015 31/12/2014
Lucro líquido do exercício 416 243
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente
 do exercício 416 243

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DE 2015 E DE 2014 (Em milhares de reais)
31/12/2015 31/12/2014

Atividades operacionais
   Lucro líquido do exercício  416  243
Variações nas contas patrimoniais
     Ativos financeiros  (118)  27.246
     Créditos das operações de seguros  186  365
     Créditos fiscais e previdenciários  (60)  (43)
     Depósitos judiciais e fiscais  21  (2)
     Outros ativos  (50)  –
     Fornecedores  (14)  15
     Impostos e contribuições  –  21
     Provisões técnicas  –  (27.948)
     Provisões judiciais  (186)  –
Caixa (aplicado nas)/ gerado pelas operações  195  (103)
Atividades de investimento
    Recebimento pela venda de ativo permanente  –  125
Caixa gerado pelas atividades de investimento  –  125
Atividades de financiamento
    Distribuição de dividendos e juros
     sobre o capital próprio  (231)  –
Caixa gerado (consumido) pelas
 atividades de financiamento  (231)  –
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  (36)  22
Caixa e equivalentes de caixa
    No início do exercício  52  30
    No final do exercício  16  52
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  (36)  22

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 06.068.410/0001-50

1. Contexto operacional: A Java Nordeste Seguros S.A. (Companhia
ou Seguradora) é uma sociedade anônima fechada, com sede no Brasil e
matriz situada na Avenida Santos Dumont, nº 2.122, sala 608 - Aldeota
- Fortaleza - CE, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) a operar em seguros de danos. Durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2013 a Seguradora operou, exclusivamente, com
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
(Seguradora Líder). Em 27 de setembro de 2013 a Seguradora formalizou
pedido de retirada do consórcio do Seguro DPVAT (o Consórcio), a
partir de 1º de janeiro de 2014, junto a Seguradora Líder. A Companhia
efetivou sua retirada do Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
- DPVAT Categorias 1, 2, 9 e 10 e Categorias 3 e 4 em 13 de janeiro de
2014 sendo, 31 de dezembro de 2013, o último dia em que a Seguradora
participou do referido Consórcio. Desta forma, desde o exercício de
2014, não ocorreu nenhuma transação oriunda daquela natureza, bem
como naquela data o saldo das provisões técnicas relativas à participação
dessa Seguradora no Consórcio foi redistribuído para as demais
seguradoras consorciadas, conforme estabelecido na resolução CNSP
nº 273/2012. Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possui ativos
da carteira própria no montante de R$ 8.363 e patrimônio líquido
positivo de R$ 8.390, ou seja, condições saudáveis de se sustentar até o
início das novas operações determinadas pelo plano estratégico da
Administração, nos termos estabelecidos pela aprovação prévia
concedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), através
da Carta nº 330/2015/SUSEP/SEGER, que autoriza a operação da
Companhia nas regiões Norte, Nordeste e Sul, nos ramos de Pessoas.
2. Base de preparação das demonstrações contábeis: A autorização
para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis foi concedida
pela Administração da Seguradora em 24 de fevereiro de 2016. As
demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com as
práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP) vigentes em 2015, e estão sendo
apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas,
instituído pela Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 e alterações
posteriores. a) Continuidade: A Administração avaliou a habilidade
da Seguradora em continuar operando normalmente e concluiu seu plano
de negócios para o exercício de 2016, aprovado pela SUSEP através da
Carta nº 330/2015/SUSEP/SEGER  e referendado pela Assembleia Geral
Extraordinária - AGE de 04/01/2016, que ampliou a área de atuação da
Companhia para as regiões Norte, Nordeste e Sul, nos ramos de pessoas.
A Seguradora concluiu que possui recursos suficientes para dar
continuidade a suas operações. Adicionalmente, a Administração não
tem  conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuidade normal.
Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse
princípio. b) Comparabilidade: Conforme anexo IV da Circular SUSEP
nº 508/2015, a demonstração do fluxo de caixa poderá ser divulgada
pelo método direto ou indireto. A administração optou pela divulgação
pelo método indireto. c) Base para mensuração: Os valores contidos
nas demonstrações contábeis são expressos em reais (R$), arredondados
em milhares (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma e foram
elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do
resultado. d) Moeda funcional e de apresentação: A moeda funcional
da Seguradora é o real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente
econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações contábeis
também estão sendo apresentadas na referida moeda. e) Novas normas
contábeis: Alterações e novas normas contábeis que entraram

em vigor em 2015: As seguintes normas contábeis estão em vigor
desde 1º de janeiro de 2015 e não trouxeram efeitos nas demonstrações
contábeis da Companhia: • Circular SUSEP nº 517 de 30 de Julho de
2015 e alterações, que substitui a circular nº 508 de 09 de janeiro de
2015, sem alteração no seu teor. Normas contábeis que entrarão
em vigor após 2015: • IFRS 9 - Instrumentos Financeiros -
O pronunciamento visa a substituir a IAS 39 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração. Efetiva para exercício iniciado em
1º de janeiro de 2018. Os possíveis impactos decorrentes da adoção
dessa alteração estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de
entrada em vigor da norma. • Ciclo Anual de Melhorias (2012 -
2014) - Anualmente o IASB faz pequenas alterações em uma série de
pronunciamentos, com objetivo de esclarecer as normas atuais e evitar
dupla interpretação. Nesse ciclo foram revisadas a IFRS 5 - Ativos Não
Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas, a IFRS 7
- Instrumentos Financeiros: Divulgações, a IAS 19 - Benefícios aos
Empregados e a IAS 34 - Relatório Financeiro Intermediário. Efetiva
para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2016. Os possíveis impactos
decorrentes da adoção dessa alteração estão sendo avaliados e serão
concluídos até a data de entrada em vigor da norma. • Alteração da
IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - Efetiva para o
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2016. Os principais impactos
identificados estão relacionados à divulgação das políticas contábeis e
julgamento de materialidade nas notas explicativas.
3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas
contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente
para todos os períodos comparativos apresentados. a) Disponível:
Incluiu caixa e saldos positivos em contas corrente. b) Ativos
financeiros: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação
dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia
a sua classificação a cada data de balanço. A Seguradora classifica seus
ativos financeiros conforme as categorias segundo o CPC 38:
i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado: Os ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa
categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação no
curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses
ativos são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos rendimentos
auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações
no valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os
custos de transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros
classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria
são classificados no ativo circulante independentemente da data de
vencimento do título. ii) Recebíveis: Os recebíveis são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis,
que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
(doze) meses após a data-base do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os recebíveis originados de contratos de seguros,
como saldo de prêmios a receber de segurados, são classificados pela
Seguradora nesta categoria e são mensurados inicialmente pelo valor
justo e, subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado com o
uso do método da taxa efetiva de juros deduzidos da Provisão para Risco
de Prêmio “PRP” (impairment). Na prática são normalmente
reconhecidas ao valor faturado por meio da emissão da apólice, ajustado
pela provisão para impairment, se necessário. c) Apuração do
resultado: Em função da retirada da Companhia do Consórcio DPVAT

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Dividendos
Capital Reservas adicionais Lucros
 Social Legal Lucros propostos Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2013  2.900  278  4.883  –  –  8.061
Dividendos adicionais propostos do exercício de 2013  –  –  (1.769)  1.769  –  –
Lucro líquido do exercício – – – –  243  243
Proposta para distribuição do resultado: (Nota 9.b)
    Reserva Legal  –  12  –  –  (12)  –
       Dividendos mínimos propostos  –  –  –  –  (58)  (58)
       Dividendos adicionais propostos  –  –  –  173  (173)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2014  2.900  290  3.114  1.942  –  8.246
Dividendos adicionais propostos do exercício de 2014 (Nota 9.b)  –  –  –  (173)  –  (173)
Aumento de capital conforme Portaria SUSEP nº 1299/2015
  (Nota 9.a)  1.400  –  (1.400)  –  –  –
Transferência para Reserva de Retenção de Lucro (Nota 9.c)  –  –  1.769  (1.769)  –  –
Lucro líquido do exercício  –  –  –  –  416  416
Proposta para distribuição do resultado: (Nota 9.b)
    Reserva Legal  –  21  –  –  (21)  –
       Dividendos mínimos propostos  –  –  –  –  (99)  (99)
       Dividendos adicionais propostos  –  –  –  296  (296)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2015  4.300  311  3.483  296  –  8.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações  contábeis.
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os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
foram obtidos exclusivamente de aplicações de recursos livres e
vinculados da seguradora, por meio de fundo de investimento exclusivo
e carteira própria de investimentos. d) Estimativas contábeis: As
estimativas contábeis são determinadas pela Administração,
considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as
provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou
recuperação, as provisões para contingências, os impostos diferidos,
entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes
ao processo de sua determinação. A Administração revisa as estimativas
e premissas periodicamente. e) Redução ao valor recuperável dos
ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências
são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável,
é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi considerada
necessária em 31 de dezembro de 2015 e  2014. f) Contribuição
social e imposto de renda: Sobre o lucro do exercício, ajustado nos
termos previstos na legislação fiscal, incidem o imposto de renda à
alíquota de 15% acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro
tributável anual excedente a R$ 240 e a contribuição social à alíquota de
15% até agosto de 2015 e de 20% a partir de setembro de 2015.
g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos
ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de
acordo com os critérios definidos na Circular SUSEP nº 517/2015.
Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a
garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.

Contingências passivas: São reconhecidas nas demonstrações
contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As contingências passivas
classificadas como perda possível e remota são apenas divulgadas em
notas explicativas. Obrigações legais: Fiscais e previdenciárias:
Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade
ou a inconstitucionalidade de alguns tributos (ou impostos e
contribuições). O montante discutido é quantificado e registrado
contabilmente. h) Demonstrações dos fluxos de caixa: As
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas
de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03.
4. Gestão de risco financeiro: Os detalhamentos dos controles estão
descritos no contexto de cada risco. Por recursos financeiros, entende-
se todo recurso monetário em moeda nacional ou aplicação em
instituição financeira. Por títulos e valores mobiliários, entende-se toda
forma de aplicação de recurso financeiro legalmente instituído. Os
parâmetros básicos contemplam as análises dos cenários
macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas as
expectativas de evolução das taxas de juros, inflação, câmbio e
crescimento da economia. As gestões de riscos de investimentos
financeiros estão definidas como: Risco de crédito: Consiste na
possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento,
pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos
pactuados. Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, os ativos
vinculados foram alocados em sua totalidade em títulos públicos federais.
Os Ativos livres foram alocados em fundo exclusivo sendo monitorados
mensalmente pela área de Controladoria por meio das agências
classificadoras de risco. As análises de Risco de Créditos são baseadas no
Rating determinado por agências classificadoras de riscos internacionais.

FITCH
Composição da carteira por Outras Sem rating/
  classe e categoria contábil AAA AA+ / AA / AA- A+ / A / A- Classif. títulos públicos Total
I. Títulos para negociação
Fundo exclusivo (*) 744 2.039 296 171 4.958 8.208
II. Títulos mantidos até o  vencimento – – – – 155 155
Total geral 744 2.039 296 171 5.113 8.363
(*) Divide-se em renda fixa, multimercado e renda variável

Risco de mercado: Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer
outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro. Além do Stress Test, o controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value at
Risk) paramétrico, especificado com nível de confiança de 99% dado um horizonte de tempo de um dia, que demonstra a maior perda esperada
de um ativo ou carteira, metodologia esta aplicada aos ativos da empresa, conforme tabela a seguir:

Ativo VaR - Value at Risk
Fundo Exclusivo R$4 mil 0,05%
Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia.
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela a seguir, baseados em cenário disponibilizado pela Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F):

Saldo em Estimado em Variação no resultado Variação
Classe Premissa 31/12/15  31/12/15 antes dos impostos no PL
I. Títulos para negociação
Fundo exclusivo Cenário Stress 8.208 8.185 (23) (18)

Test BMF2
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro - LFT Cenário Stress 155 155 – –

Test BMF2
Total Geral 8.363 8.340 (23) (18)

Risco de liquidez: Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos seus compromissos de pagamentos em prazo
determinado.
O gerenciamento de risco de liquidez deve prever um adequado sistema de controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos para o
cumprimento das obrigações financeiras. É mantida uma reserva com o objetivo de atender as necessidades de caixa de curto prazo, como forma
de mitigar o risco de liquidez. Esta reserva visa garantir o pagamento das despesas operacionais, no caso da ocorrência de eventos que
comprometam o fluxo de caixa. Por esse motivo, a Companhia mantém pelo menos 10% de seus ativos livres em aplicações de liquidez imediata.
O atual nível de liquidez imediata é de 44,0%.

5. Aplicações em títulos e valores mobiliários: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento:

31/12/2015
S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa de

vencimento m e s e s 12 meses contábil mercado mercado % juros
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 5.896 – – 5.896 – 5.896 70,50% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.226 – – 2.226 – 2.226 26,61% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de renda variável 86 – – 86 – 86 1,03% Pós fixado
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro  - LFT – – 155 155 – 155 1,86% 100% Selic
Total geral 8.208 – 155 8.363 – 8.363 100%
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c) Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos
financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: • Nível
1: títulos com cotação em mercado ativo; • Nível 2: títulos não cotados
nos mercados abrangidos no “Nível 1” cuja precificação é direta ou
indiretamente observável; • Nível 3: títulos que não possuem seu custo
determinado com base em um mercado observável.

31/12/2015 31/12/2014
Nível 1 Total Nível 1 Total

Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos
 de renda fixa 5.896 5.896 5.776 5.776
Quotas de fundos de investimentos
 multimercado 2.226 2.226 2.144 2.144
Quotas de fundos de investimentos
 de renda variável 86 86 175 175
Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro – LFT 155 155 150 150
Total geral 8.363 8.363 8.245 8.245

6. Créditos das operações com seguros e resseguros e provisões
judiciais: Em decorrência da saída da Companhia do Consórcio DPVAT,
conforme carta resposta de 13/01/2014 da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A., foi retido o montante de R$ 186
para fazer face a possíveis desembolsos que a Companhia poderia arcar,
em função dos processos judiciais de natureza cível devidamente
provisionados em 31 de dezembro de 2014. No exercício de 2015, a
administração da Companhia juntamente com a administração da
Seguradora Líder, reverteram as referidas provisões por entenderem
não existir mais obrigações entre as partes.

7. Títulos e créditos a receber: A composição do saldo é apresentada
pelas seguintes contas:

31/12/2015 31/12/2014
Títulos e Créditos a Receber
Créditos de IRPJ – Ano 2015 e anteriores 90 5
Créditos de CSLL – Ano 2015 29 4
Total 119    9

8. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil
(BACEN) por meio da Resolução nº 3.308 de 31 de agosto de 2005 e
suas alterações, e a SUSEP por meio da Resolução CNSP nº 321 de 15 de
julho de 2015, regulamentaram as normas para a aplicação dos recursos
garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades seguradoras.
A Seguradora apresenta as seguintes coberturas:

31/12/2015 31/12/2014
Composição dos ativos financeiros 8.363 8.245
Composição dos ativos vinculados à
 cobertura do  capital de risco (*) 155 150
Ativos livres 8.208 8.095
(*) Conforme Resolução CNSP nº 321 de 2015.
A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela Central de
Custódia e Liquidação de Títulos (CETIP) e Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC) ou por instituições financeiras
credenciadas.

9. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de
2015, o capital social, subscrito e integralizado da Seguradora, é
composto de 4.300.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal
de R$ 1(um real) cada uma, sendo em 31 de dezembro de 2014 composto
de 2.900.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1
(um real). O aumento do capital no montante de R$ 1.400 equivalente
a 1.400.000 ações ordinárias nominativas, ocorreu através da AGE de

25/09/2015 e foi aprovado pela Portaria SUSEP 1.299 de 28 de dezembro
de 2015. A composição do capital social está demonstrada  como segue:

Participação
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1%

100,00%
b) Dividendos: Os acionistas têm direito a um dividendo mínimo
de 25% do lucro líquido do exercício ajustado a forma da Lei das
Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia tinha
um saldo de dividendos a pagar de R$ 58. Em 30 de março de 2015, foi
aprovada, através de Ata de Assembleia Geral Ordinária - AGO, a
distribuição de dividendos adicionais no valor de R$ 173 e o pagamento
total de R$ 231.
Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, a Administração propôs a
distribuição do lucro do exercício calculado como segue:
Descrição 31/12/2015 31/12/2014
Lucro líquido do exercício 416 243
Constituição da reserva legal (21) (12)
Lucro base para determinação
 dos dividendos 395 231
Dividendos mínimos obrigatórios sobre
 o lucro base - 25% 99 58
Dividendo adicional proposto 296 173
c) Reservas: As reservas de lucros são compostas pela reserva legal
constituída por valor correspondente a 5% do lucro do exercício e o
restante é destinado para reserva de lucros. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, a administração da Companhia transferiu o montante
de R$ 1.769 de dividendos adicionais para a reserva de lucros, uma vez
que  somente o montante de R$ 173 foi aprovado na AGO de 30 de
março de 2015 como dividendo adicional proposto.
d) Demonstrativo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e
Capital Mínimo Requerido (CMR):
Descrição 31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio líquido 8.390 8.246
(-) Participação em soc. financeiras e
 não financeiras – –
Patrimônio líquido ajustado – PLA 8.390 8.246
Patrimônio mínimo necessário – por prêmio – –
Patrimônio mínimo necessário – por sinistro – –
Margem de solvência (a) – –
Capital base – CB (b) 2.680 1.320
Capital de risco de crédito – CAC 307 377
Capital de risco operacional – –
Capital de risco (c) 307 377
Capital mínimo requerido 2.680 1.320
Suficiência de capital – R$ 5.710 6.926
Suficiência de capital (% do capital mínimo
 requerido) 213,0% 524,7%
(i) Os cálculos para os valores apurados em 31 de dezembro de 2015 e
2014, estão de acordo com Resolução CNSP Nº 321 de 2015 e CNSP
Nº 302 de 2013, respectivamente, que considera o maior entre os itens
(b) e (c); (ii) Ao final de 2015 ocorreu o aumento do Capital Base de
R$ 1.320 para R$ 2.680 em função da aprovação prévia concedida pela
SUSEP em 25/11/2015 do processo SUSEP nº 15414.004732/2015-79
referendada pela AGE de 04/01/2016, em fase de homologação pela
SUSEP, referente ao plano de expansão da Seguradora e que autoriza a
atuação da mesma nos estados do Piauí, Maranhão, Ceará (Região 2),
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas (Região 3), Sergipe,
Bahia (Região 4) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Região 8).
Este aumento foi baseado na Resolução CNSP nº 321/2015 (anexo
XXIII), que prevê além da parcela fixa de R$ 1.200, parcelas variáveis
de acordo com a região de atuação, como segue: Parcelas Variáveis -
Região 2 - Adicional de R$ 120, Região 3 - Adicional de R$ 180, Região
4 - Adicional de R$ 180, Região 8 - Adicional de R$ 1.000.

31/12/2014
S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa de

vencimento m e s e s  12 meses contábil  mercado mercado % juros
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 5.776 – – 5.776 – 5.776 70,06% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.144 – – 2.144 – 2.144 26,00% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de renda variável 175 – – 175 – 175 2,12% Pós fixado
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro  - LFT – 150 – 150 – 150 1,82% 100% Selic
Total geral 8.095 150 – 8.245 – 8.245 100%
O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com base nos valores divulgados pelos Administradores dos fundos nos
quais a Seguradora aplica seus recursos.
b) Movimentação das aplicações financeiras
Movimentação das Aplicações Financeiras Saldo em Saldo em
 (Exclui o DPVAT) 31/12/2014 Aplicações Resgates Rentabilidade 31/12/2015
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
FIC Institucional 8.095 – (905) 1.018 8.208
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro - LFT 150 149 (163) 19 155
Total geral 8.245 149 (1.068) 1.037 8.363
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10. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação do
imposto de renda e a contribuição social são calculados de acordo com
as alíquotas nominais e as alíquotas efetivas, como seguem, nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014,
respectivamente:

31/12/2015 31/12/2014
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos 526 526 363 363
Alíquota nominal 25% 15% e 20% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal (108) (88) (66) (54)
Diferenças permanentes 49 37 – –
Impostos à alíquota efetiva (59) (51) (66) (54)
A Companhia não possui prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social ou diferenças temporárias sobre os quais deveria constituir
impostos diferidos.

11. Detalhamento das contas da demonstração de resultados:

31/12/2015 31/12/2014
Despesas administrativas
Pessoal próprio (144) (143)
Serviços de terceiros (136) (132)
Localização e funcionamento (27) (19)
Publicações (69) (45)
Donativos e contribuições (17) –
Outras (2) (39)

(395) (378)
Despesas com tributos
Taxa de Fiscalização – SUSEP (120) (130)

(120) (130)

12. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da
companhia é apresentado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014,
como segue:

31/12/2015 31/12/2014
Receitas financeiras
Receitas financeiras de renda fixa 1.037 793
Outras receitas / (despesas) financeiras 4 15
Total 1.041 808

13. Transações com partes relacionadas: A seguradora remunerou
seus administradores, os quais são representados pelos Diretores
Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 117 em 31 de
dezembro de 2015 (R$ 117 em 31 de dezembro de 2014).

14. Ganhos com ativos não correntes: Em 31 de dezembro de 2014,
o valor deR$ 63 refere-se ao resultado das vendas de ações da Seguradora
Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

15. Avaliação dos impactos da Lei 12.973/2014 (antiga Medida
Provisória nº 627). Com a publicação da Instrução Normativa
949/2009 a Companhia optou pelo RTT (Regime Tributário de
Transição) que permite à pessoa jurídica eliminar os efeitos contábeis
da Lei nº 11.638/07 e da MP nº 449/08, convertida em
Lei nº 11.941/09, por meio de registros no Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR) ou de controles auxiliares, sem qualquer modificação da
escritura mercantil. No dia 11 de novembro de 2013 foi publicada a
Medida Provisória (MP) nº 627 que revogava o Regime Tributário de
Transição (RTT) entre outras providências. Em 13 de maio de 2014 foi
publicada a Lei 12.973, resultado da conversão da MP 627/2013, que
entre outras providências: (i) revoga o Regime Tributário de Transição
(RTT) a partir de 2015, com introdução de novo regime tributário;
(ii) altera o Decreto-Lei nº 1.598/77 em relação ao cálculo do imposto
de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido.
O novo regime tributário previsto na Lei 12.973 passa a vigorar a
partir de 2014, caso a Companhia exerça tal opção. Dentre os
dispositivos da Lei 12.973, destacam-se alguns que dão tratamento à
distribuição de lucros e dividendos, cálculo dos juros sobre capital próprio
e critério de cálculos da equivalência patrimonial durante a vigência do
RTT. Com base na nossa melhor interpretação do texto corrente da
referida Lei, concluímos que não havia necessidade de anteciparmos a
aplicação da Lei para o exercício de 2014 e não havia efeitos relevantes
em nossas operações e demonstrações contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2014. A Companhia aderiu à referida Lei a partir de
01 de janeiro de 2015. Não houve efeitos relevantes em nossas operações
com relação a Lei 12.973 nas informações contábeis do exercício findo
em 31 de dezembro de 2015.

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 06.068.410/0001-50

Aos Acionistas e Administradores da
JAVA NORDESTE SEGURADORA S.A.
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de resseguro e retrocessão
da JAVA NORDESTE SEGURADORA S.A. (Sociedade), verificamos
que em seus FIPS e registros operacionais em 31 de dezembro de 2015
não foram constituídas nenhuma movimentação em suas provisões.
A auditoria atuarial da carteira de seguros DPVAT não faz parte da
extensão do trabalho do atuário independente da Sociedade, como
previsto no Pronunciamento aplicável a auditoria atuarial independente.

Responsabilidade da Administração

A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas,
pelos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e
pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos
limites de retenção, elaborados de acordo com os princípios atuariais
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles
internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua
elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões
técnicas e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos
limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo acima, com
base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios
atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes
princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões
técnicas, os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras
e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos
limites de retenção, estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados

para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas
e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e
dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos
limites de retenção, como definidos no primeiro parágrafo acima. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de
risco, o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo
e elaboração das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados
nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo,
dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas,
da solvência e dos limites de retenção da Sociedade, para planejar
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
efetividade desses controles internos da Sociedade. Acreditamos que a
evidência de auditoria atuarial obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.

Opinião

Em nossa opinião as provisões técnicas e os ativos de resseguro
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção, como
definidos no primeiro parágrafo acima, da JAVA NORDESTE
SEGURADORA S.A. em 31 de dezembro de 2015, foram elaborados,
em todos os aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016.

AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial Ltda.
Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, cj. 1307

Mogi das Cruzes - SP - Brasil 08710-460
CNPJ 71.588.495/0001-60
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JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 06.068.410/0001-50

Aos Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Java Nordeste Seguros S.A. - Fortaleza - CE
Examinamos as demonstrações contábeis da Java Nordeste Seguros
S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações
apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são

apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Java Nordeste Seguros S.A. em 31 de
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Ênfase
Continuidade
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para a Nota
Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, que descreve a
descontinuação, por parte da Companhia, de suas operações com
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
As demonstrações contábeis foram preparadas, conforme políticas
contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de
continuidade por meio do redirecionamento de estratégia operacional
baseado nos planos da Administração da Companhia. As demonstrações
contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização,
mensuração ou classificação de ativos e passivos que seriam requeridos
na impossibilidade da Companhia continuar operando.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016.
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” - CE
Ana Cristina Linhares Areosa
Contadora CRC RJ-081.409/O-3 “S” - CE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

***  ***  ***
VENTOS DE SÃO CLEMENTE HOLDING S/A - CNPJ /MF 15.674.688/0001-62 - NIRE 23300033256 - Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2016 de re-ratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de
dezembro de 2015. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de janeiro de 2016, às 10:30 horas, na sede social da Ventos de São Clemente
Holding S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, SN, KM 08, Sala 103,
CEP 61.939-906. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente o acionista detentor da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme
atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). MESA: Presidente: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin; e Secretária:
Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1. A retificação da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 04 de dezembro de 2015, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará em sessão de 11 de
dezembro de 2015 sob n° 20152948457 (doravante denominada “1° AGE”), e ratificação dos demais termos e condições. 2. A ratificação dos
atos já praticados pelos diretores da Companhia com relação aos assuntos objeto da presente ordem do dia. DELIBERAÇÕES: Instalada a
Assembleia Geral, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, o  único acionista aprovou: 1. A retificação da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 04 de dezembro de 2015, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará em sessão de 11 de
dezembro de 2015 sob n° 20152948457 e ratificação dos demais termos e condições. 2. A retificação mencionada no item 1 acima tem como
objetivo corrigir o texto da letra “f”, item II (Garantias a serem prestadas) da 1° AGE: Onde lê-se: (f)os direitos creditórios provenientes dos
seguintes contratos firmados pelas SPES: (i) “Contracts for the Sale of Power Generation Equipment and Related Services including Transportation
and Erection”, celebrados em 3 de junho de 2015, entre a GE Water & Process Technologies do Brasil Ltda, sucessora da General Electric Energy
do Brasil – Equipamentos e Serviços de Energia Ltda. e cada uma das SPES; (ii) Operations Support Agreements”, celebrados em 3 de julho de 2015,
entre a GE Water & Process Technologies do Brasil Ltda, sucessora da General Electric Energy do Brasil – Equipamentos e Serviços de Energia Ltda.
e cada uma das SPEs; (iii) Contrato de Engenharia, Aquisição, Fornecimento, Montagem e Comissionamento em Regime de Empreitada por Preço
Global para implantação das Instalações Individuais das usinas eólicas das SPEs, firmados em 12 de junho de 2015, entre a ABB Ltda e a Companhia;
(iv)  Contratos de Engenharia e Construção Civil em Regime de Empreitada por Preço Global da Usina de Geração de Energia Eólica Ventos de São
Clemente I, firmado em 16 de março de 2015, entre a Mercurius Engenharia S/A e a Companhia; Deverá ler-se:  (f) os direitos creditórios
provenientes dos seguintes contratos firmados pelas SPES: (i)“Contract for the Sale of Power Generation Equipment and Related
Services including Transportation and Erection”, celebrados em 3 de junho de 2015, entre a GE Water & Process Technologies do
Brasil Ltda., sucessora da General Electric Energy do Brasil - Equipamentos e Serviços de Energia Ltda. e cada uma das SPES; (ii)
“Operations Support Agreement”, celebrados em 3 de julho de 2015, entre a GE Water & Process Technologies do Brasil Ltda,
sucessora da General Electric Energy do Brasil – Equipamentos e Serviços de Energia Ltda. e cada uma das SPEs; (iii) “Contrato de
Engenharia, Aquisição, Fornecimento, Montagem e Comissionamento em Regime de Empreitada por Preço Global” para implantação
das Instalações Individuais  das usinas eólicas das SPES, firmados em 12 de junho de 2015, entre a ABB Ltda e cada uma das SPEs;
(iv) “Contrato de Engenharia e Construção Civil em Regime de Empreitada por Preço Global” de cada um dos parques eólicos de
cada SPE, firmados em 16 de março de 2015, entre a Mercurius Engenharia S/A e cada uma das SPES. 3.  A ratificação de todos os atos
já praticados pela diretoria da Companhia relacionados com as deliberações acima, bem como todas as demais deliberações tomadas na 1° AGE que
não tenham sido expressamente retificadas na presente ocasião. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma
sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, lavrando-
se esta ata em três vias digitadas de igual forma e teor, que será assinada e rubricada pelos membros da Mesa e pelo único  acionista, destinando-se
uma delas para formação do livro de Atas das Assembleias Gerais. ASSINATURAS: EUGENIO PACELLI MENDONÇA DUPIN – Presidente;
ALMERINDA BENEVIDES LEITE BARBOSA OLIVEIRA – Secretaria – Acionista –  VENTOS DE SANTA GENOVEVA ENERGIAS RENOVÁVEIS
S.A., neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social; e SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, neste ato
representada por seu administrador. À presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro prório. Maracanaú,  19 de janeiro de 2016. Eugênio
Pacelli Mendonça Dupin - Presidente, Almerinda Benevides L.B. Oliveira - Secretária. Ata arquivada na JUCEC sob nº 20160120314 por despacho
do Dr. Haroldo Fernandes Moreira em 03/02/2016.

***  ***  ***


