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Relatório da administração para a assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 30 de abril 

de 2020 referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.019. 

 

Senhores acionistas, 

 

O Conselho de Administração da COMPANHIA ITAUNENSE convocou assembleia geral 

ordinária para o dia 30 de abril de 2020  para que Vossas Senhorias possam analisar e discutir as 

contas auditadas pela Moore Stephens Consulting News Auditores Independentes referente ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2.019. 

 A AGO será realizada em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 09 horas, 

na sede social da Companhia, localizada na Rua João Cerqueira Lima, 133  - Centro - CEP 35680-

063 - Itaúna/MG, observada a legislação societária vigente e as disposições do Estatuto Social da 

Companhia.  

 A proposta da Administração da Companhia é pela aprovação do Relatório de 

Administração, bem como das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas e 

do Relatório dos Auditores Independentes, que aprovaram o balanço da Companhia referente ao 

exercício social de 2018, sem ressalvas. 

 As Demonstrações Financeiras individuais da Companhia, o relatório dos 

administradores, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes foram divulgados 

em separado e estão disponíveis à consulta de V. Sas. na página eletrônica da Companhia 

(www.companhiaitaunense.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de 

computadores (internet). 

 Em atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Instrução CVM 481, os 

comentários dos administradores sobre as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos 

do item 10 do Formulário de Referência, estão disponíveis abaixo e nas páginas eletrônicas 

mencionadas acima. 

 Ao deliberar sobre resultados financeiros, nos termos do artigo 132, II da Lei 6.404/76, 

informa a administração que nos termos do inciso II do artigo citado, não há lucro e dividendos a 

serem distribuídos em razão do PREJUÍZO ACUMULADO no exercício de 2018, conforme 

demonstrações apresentadas e disponibilizadas aos acionistas. 

http://www.companhiaitaunense.com.br/
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 Conforme relatório dos auditores independentes, MOORE STEPHENS CONSULTING NEWS         

AUDITORES INDEPENDENTES,  CRC- MG 6.494/0-4, por Adelmo de Oliveira, Sócio-Diretor, Contador CRC - 

MG 46.235 , a Companhia registrou, em 31 de dezembro de 2018, prejuízos acumulados de 

R$107.970 mil, e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes nas demonstrações 

financeiras no montante de R$21.823 mil. 

 Desta forma, a Administração da Companhia informa que ao deliberar sobre os 

resultados financeiros, não haverá lucro a ser deliberado, pois este não existiu. 

 Ressalte-se que a Companhia está dispensada de prestar as informações requeridas 

pelo “Anexo 9-1-II” da Instrução CVM nº 481/2009, tendo em vista o prejuízo apurado no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

 Sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e Administração. 

 Preceitua a Lei 6404/1976 que: 

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes 

ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-

geral para: 

(...) 

III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, 

quando for o caso; 

 

A Administração da Companhia propõe à Assembleia a aprovação da remuneração global 

anual para o Conselho de Administração da Companhia para o exercício social de 2019, a se 

encerrar em 31 de dezembro de 2019, até o limite estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais), considerando a remuneração proposta de dois salários mínimos mensais por Conselheiro. 

Para o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019, a se encerrar em 31 de 

dezembro de 2019, até o limite estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a 

remuneração proposta de 1.4 (um virgula quatro) salário mínimo por Conselheiro, por reunião, 

estimando-se o número de até cinco conselheiros e quatro reuniões anuais. 

A referência de 1.4 (um virgula quatro) salário mínimo por Conselheiro, por reunião, atende 

ao disposto no artigo 162, §3º da Lei 6040/76; sendo que o Diretor Superintendente e o 
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Administrativo recebem mensalmente, cada um deles, 14 (quatorze) salários mínimos. O Diretor 

de Relações com Investidores recebe mensalmente 4 (quatro) salários mínimos. 

 

SOBRE O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 

COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES, com sede em Itaúna/MG, CNPJ: 

21.254.073/0001-80, nestas notas explicativas, também designada como Itaunense ou apenas 

Companhia, é uma Sociedade genuinamente mineira, fundada em maio de 1911, tendo, como 

objeto social atividade imobiliária de imóveis próprios, aluguel e arrendamento de imóveis 

próprios, comercialização de energia elétrica e transmissão de energia elétrica, além  de 

participações decorrentes de incentivos fiscais e participar de outras sociedades ou companhias e 

constituir subsidiárias. 

A Companhia durante muito tempo foi reconhecida por sua eficiência e qualidade, 

exercendo relevante papel nesse contexto, sendo essencial, não só como um polo gerador de 

empregos diretos e indiretos, mas também, pela sua efetiva participação no mercado mineiro e 

na geração de tributos, chegando a ter em seus quadros funcionais mais de 2.000 (dois mil) 

funcionários, o que por si só traduzem a sua importância para a comunidade local. Entretanto, a 

conjuntura econômica do País, no final dos anos 80 e início dos anos 90, em especial, os sucessivos 

e desastrosos planos econômicos anteriores ao plano real, as elevadas taxas de juros praticadas 

por instituições financeiras, a alta inflacionária, além da abertura comercial às operações de 

importação, contribuíram para o agravamento da situação econômico-financeira da Companhia, 

com a redução de suas linhas de crédito e a consequente falta de liquidez para pagamento de 

fornecedores, empregados e prestadores de serviços. Assim, compromissos deixaram de ser 

honrados. 

O processo de recuperação judicial foi aliado à preservação e manutenção de importante 

acervo patrimonial da Companhia. O objetivo principal do Plano de Recuperação Judicial é 

conciliar e viabilizar a continuidade das atividades da companhia e, consequentemente, os 

pagamentos das suas dívidas, que de resto tem seus efeitos positivos e a todos interessa. 

A maior parte da renda da Companhia advém do arrendamento de seu departamento 

siderúrgico à SIMEC, sucessora do grupo ArcelorMittal. O contrato de arrendamento encerra-se 

em 31 de agosto de 2020. As partes devem manifestar-se sobre a possibilidade de prorrogação 

em até 120 (cento e vinte) dias antes do arrendamento findar-se. As tratativas já iniciaram-se mas 

ainda não há sequer indícios da definição da situação. 
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Em relação às usinas hidrelétricas, realizamos parceria com a empresa Compasso Energia 

AS, de modo que as mesmas foram arrendadas. A Companhia não possuía condições de 

modernizar e atualizar seus procedimentos de geração e venda de energia elétrica. As usinas 

datam das décadas de 1.910, 1.940 e 1.980. Nunca foram modernizadas. Os custos de 

modernização, troca de equipamentos e automatização não poderiam ser suportados pela 

Itaunense, que não possui caixa para tanto, em razão dos pagamentos mensais de tributos 

federais parcelados. As usinas, como estavam, geravam prejuízo em suas operações, o que 

justificou a contrato. 

Dos processos judiciais de falência e recuperação judicial – De 1999 a 2019 

A Companhia Itaunense requereu sua autofalência em dezembro de 1999, conforme 

sentença de decretação de falência decorrente dos autos 0338.99.003226-4 que tramitou perante 

a 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna. Entre 29 de dezembro de 1999 e 28 de fevereiro de 2013 a 

empresa esteve FALIDA. A falência foi suspensa em 06 de fevereiro de 2013, conforme decisão de 

lavra da MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna/MG. Em 02 de abril de 2012 foi deferido, 

nos autos 0338.12.003352-1 que tramitaram também perante a 1ª Vara Cível da Comarca de 

Itaúna/MG, o processamento da recuperação judicial. 

Em razão de recursos diversos, apenas em 01 de março de 2013 a Companhia passou a ser 

administrada pela nova diretoria, e não mais pelo Síndico da Massa Falida. 

O plano de recuperação judicial da Companhia foi aprovado por Assembleia Geral de 

Credores em 08 de abril de 2013. Em 18 de março de 2014 o processo de falência foi sentenciado 

e extinto, em razão do deferimento do processo de recuperação judicial. Houve interposição de 

recurso por parte de um único credor. O acórdão em apelação manteve a extinção da falência. 

Novo recurso foi interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Este credor, Banco do Nordeste 

do Brasil, já recebeu seus créditos. Atualmente apenas a Fazenda Pública recorre da decisão, pois 

julgou que foi prejudicada, em razão da preferência que possuía para recebimento créditos na 

antiga lei de falências. 

Em relação ao processo de recuperação judicial, o plano foi considerado cumprido e 

extinto, por sentença, em 18 de setembro de 2015. Dois recursos de apelação foram interpostos 

junto ao TJMG. Durante o trâmite dos recursos junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

ambos foram quitados.  

Diante da situação especialíssima da Companhia, que era uma massa falida e transformou-

se (após autorização judicial do e. TJMG proferida em 2009 e já transitada em julgada) em 

Companhia em recuperação judicial, todos os atos realizados desde 1999 foram comunicados nos 

autos dos processos que tramitaram perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Itaúna. Assim o 
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Ministério Público se manifestava e então o MM. Juiz competente determinava o que se fazer. 

Durante todo o período de recuperação judicial as contas mensais eram prestadas nos autos, para 

ciência e avaliação do Ministério Público e de terceiros interessados, sendo após analisadas e 

julgadas pelo MM. Juiz.  

O processo de recuperação Judicial apenas foi formalmente encerrado em 2019, com a 

homologação do pagamento ao último credor que ainda contestava a aprovação do plano – o 

Banco do Nordeste do Brasil. Ao final de 2019 foi retirada, da denominação social, a expressão 

“em recuperação judicial” pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e pela Receita Federal 

do Brasil. A empresa, após vinte anos, retoma sua vida empresarial e situação fiscal à normalidade. 

A Diretoria e o Conselho de Administração da Companhia trabalharam arduamente nos 

últimos anos para sanear financeiramente a Companhia, quitando dívidas com mais de 180 (cento 

e oitenta) credores listados no plano de recuperação judicial, conseguindo obter certidão negativa 

municipal e estadual e certidão positiva com efeito negativa federal. 

A atividade preponderante da empresa, há quase vinte anos, deixou ser a fabricação de 

tecidos e passou a ser o arrendamento de bens próprios e unidades fabris (no caso, arrendamento 

da unidade siderúrgica); sendo este um dos motivos da alteração e consolidação do estatuto social 

ocorrido em 2018. Os funcionários da empresa limitam-se ao corpo administrativo e alguns 

poucos para manutenção e segurança do patrimônio, alcançando número aproximado de trinta 

colaboradores.  

A empresa não realizou investimentos em pesquisa, produtos ou desenvolvimento de 

novos projetos, justamente em razão da recuperação judicial. Em relação às perspectivas futuras, 

a empresa deve manter-se tal como em andamento, sendo que o passivo federal representa uma 

dívida da ordem aproximada de mais de quarenta milhões de reais, não havendo por parte da 

empresa capacidade financeira para outros investimentos. 

Existe a expectativa da realização de um empreendimento imobiliário que poderia alterar 

o panorama financeiro e societário, mas a questão depende de novo plano diretor a ser elaborado 

e aprovado pelo Município de Itaúna. 

Destacamos que não houve aquisição de debêntures de sua própria emissão (art. 55, § 2º 

da lei 6404/76); que não há lucros para serem distribuídos aos acionistas em razão do alto passivo 

tributário federal existente (art. 118, § 5º da lei 6404/76); e que não houve investimentos em 

sociedades coligadas e/ou controladas (art. 243 da lei 6404/76). 

As demonstrações financeiras seguem publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais e no 

Jornal S´Passo. O Parecer dos auditores independentes relata: Em nossa opinião as demonstrações 
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financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

e financeira da Companhia Itaunense Energia e Participações, em 31 de dezembro de 2019, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

Itaúna, 18 de março de 2020. 

 

 

Tonny Salera Primeiro – Diretor Superintendente 

E Conselheiro de Administração 

 

Dércio Evangelista Damasceno Oliveira – Diretor Administrativo 

 

Telmo Tulio Gonçalves de Souza – Diretor de Relações com Investidores 

 

 


