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Cargo do responsável Diretor Presidente

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

José Antônio Goulart de Carvalho

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Flavio Maluf

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

PÁGINA: 1 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

Não aplicável a Companhia. 

 

Os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores são ocupados por profissionais distintos. 
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Nelson Fernandes Barreto Filho 30/09/2013 a 17/04/2016 044.310.248-16 Av. Paulista, 37, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01311-902, Telefone (11) 
38865100, Fax (11) 38865100, e-mail: nelson.barreto@br.gt.com

MARCOS VENICIO SANCHES 26/04/2011 a 29/09/2013 601.457.306-20 AVENIDA PAULISTA, 37, 1º ANDAR CONJ 12, BELA VISTA, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01311-
912, Telefone (011) 38864800, Fax (011) 38864800, e-mail: marcos.sanches@br.gt.com

Nome/Razão social GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 10.830.108/0001-65

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 1127-4

Período de prestação de serviço 26/04/2011 a 17/04/2016

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Fim do contrato de prestação de serviços de auditoria.

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas e exame das informações trimestrais e anuais.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração para os referidos serviços para o exercicio social de 2015 é de R$ 301 mil.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Mauro de Almeida Ambrósio 18/04/2016 104.411.558-04 R. Major Quedinho, 90, 3º andar, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone 
(11) 38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: mauro.ambrosio@bdobrazil.com.br

Justificativa da substituição Fim do contrato de prestação de serviços de auditoria.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração para os referidos serviços para o exercicio social de 2016 é de R$ 211 mil.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social BDO RCS Auditores Independentes S.S.

Tipo auditor Nacional

Código CVM 1032-4

Descrição do serviço contratado Auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas e exame das informações trimestrais e anuais.

Período de prestação de serviço 18/04/2016

CPF/CNPJ 54.276.936/0001-79
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2.3 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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Resultado Básico por Ação 0,114100 0,297200 0,964500

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

12,735000 12,616900 12,367200

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

92.136.222 92.136.222 92.136.222

Resultado Líquido 10.508.337,00 27.382.307,00 88.862.000,00

Resultado Bruto 332.596.747,00 339.636.050,00 376.121.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.143.261.178,00 1.114.667.986,00 1.118.346.000,00

Ativo Total 2.018.421.403,00 1.940.295.152,00 1.905.530.000,00

Patrimônio Líquido 1.173.356.041,00 1.162.474.476,00 1.139.464.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2015) Exercício social (31/12/2014) Exercício social (31/12/2013)
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3.2 - Medições não contábeis

a) Valor e b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas 

 

Receita Líquida 1.143,3                    1.114,7                   1.118,3              

Lucro Líquido Consolidado 10,5                         27,4                       88,9                  

IR e CS (22,9)                        14,9                       13,4                  

Resultado Financeiro Líquido 114,6                       61,4                       42,9                  

Depreciação e Amortização 129,2                       125,3                     116,9                 

Variação no valor justo dos ativos biológicos (44,3)                        (43,3)                      (49,1)                 

LAJIDA/(EBITDA) ¹ 187,0                       185,7                     212,9                 

Margem Lajida/(Ebitda) (%) 2 16,4% 16,7% 19,0%

Eventos de natureza extraordinária 3 9,7                          20,0                       2,2                    

196,7 205,7 215,1

17,2% 18,5% 19,2%

Reconciliação do LAJIDA (EBITDA) (R$ MM)

Período encerrado 

em 31 de dezembro 

de 2014

Período encerrado 

em 31 de 

dezembro de 2013

Lajida/(Ebitda)  RECORRENTE antes dos eventos de natureza 

extraordinária4

Margem Lajida/(EBITDA) RECORRENTE antes dos eventos de 

natureza extraordinária (%) 5

Período encerrado em 

31 de dezembro de 

2015

 
 

¹ LAJIDA/(EBITDA) - Lucro antes das receitas/(despesas)financeiras líquidas do imposto de renda e contribuição social, da 
participação de minoritários, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida definida nas Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser considerado como 
substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa ou 
como indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode 
não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. 

 
² MARGEM LAJIDA/(EBITDA) - resultado do EBITDA dividido pela receita líquida operacional líquida. 
 
³ Eventos de natureza extraordinária - são eventos alheios ao curso normal das operações e que contribuíram para a formação 
do resultado operacional e líquido da Companhia. a) Até 31 de dezembro de 2015 foram: R$ 9,7 milhões de despesas referente à 
processos trabalhistas e outros; b) Até 31 de dezembro de 2014 foram:  R$ 10,2 milhões de despesas referente a parcelamento e 
contingências tributárias e R$ 9,8 milhões de despesas de processos trabalhistas e outros; c) Até 31 de dezembro de 2013 foram: 
R$ 14,6 milhões de receita, referente ao processo sobre empréstimo compulsório Eletrobrás;  R$ 14,4 milhões de despesas 
referente a parcelamento e contingências tributárias e R$ 2,5 milhões de despesas de processos trabalhistas e outros; 
 
4 

LAJIDA/(EBITDA) RECORRENTE  - é o resultado do EBITDA, conforme explicado no item 1, menos os eventos extraordinários, 
explicados no item 2. 
5
 MARGEM LAJIDA/(EBITDA) RECORRENTE- resultado do EBITDA RECORRENTE dividido pela receita líquida operacional líquida. 
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3.2 - Medições não contábeis

 

 

 

  Divida de Curto Prazo 210,6                       141,2                     121,1                 

  Divida de Longo Prazo 140,9                       172,9                     182,7                 

Dívida Bruta 351,5                       314,1                     303,8                 

  Disponibilidades 17,6                         21,1                       20,7                  

Dívida Líquida 333,9                       293,0                     283,1                 

(%) Dívida de curto prazo 59,9% 44,9% 39,9%

Dívida Líquida/LAJIDA/(EBITDA)
1,8                          1,6                         1,3                    

Endividamento (R$ MM)

Período encerrado 

em 31 de dezembro 

de 2014

Período encerrado 

em 31 de 

dezembro de 2013

Período encerrado em 

31 de dezembro de 

2015

 
  

 

c) Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da condição 

financeira e do resultado das operações da Companhia 

 

A Companhia utiliza, como medição não contábil, o EBITDA com o intuito de prover informação adicional sobre sua 

capacidade de pagar dívidas, realizar investimentos e cobrir necessidades de capital de giro. De acordo com o ofício 

Circular CVM nº 1/2005, o EBITDA é o lucro antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas do imposto de renda e 

contribuição social, da participação de minoritários, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida definida nas 

Práticas Contábeis adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser 

considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como 

substituto do fluxo de caixa ou como indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e 

a nossa definição pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. 

A Companhia utiliza como medida não contábil a dívida líquida/EBITDA, para demonstrar o nível de endividamento e 

capacidade de pagamento com base no EBITDA. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Não ocorreram eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro 

Informações Consolidadas  2015  2014  2013 
       

a) Regras sobre a retenção de lucros 

O resultado apurado, depois de feitas as provisões e deduções 
legais até os limites máximos previstos em lei, inclusive quanto a 
provisão para o imposto de renda, terá a seguinte destinação:  
a) Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto de renda. 
b) O lucro líquido apurado será destinado como segue: b.1) 5% 
(cinco por cento) para constituição de reserva legal até o limite 
de 20% (vinte por cento) do capital social; b.2) constituição de 
outras reservas previstas em lei; b.3) pagamento de dividendo 
anual ou semestral, observado o disposto nos artigos 8º, alínea 
“a” e artigo 9º deste Estatuto e ainda ajustado pela constituição, 
realização e reversão, no respectivo exercício, da Reserva de 
Ativos Biológicos, conforme previsto no Artigo 31-A; e, b.4) 
formação de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, 
constituída por parcela variável de 5% a 75% do lucro líquido 
ajustado na forma da lei, observado o limite previsto no artigo 
199 da Lei nº 6.404/76, com a finalidade de assegurar recursos 
para investimentos em bens do ativo permanente e acréscimos 
de capital de giro. 

 

b) Regras sobre a distribuição de dividendos 

Todas as ações têm assegurado o direito a dividendo obrigatório, 
não inferior a 25% do lucro líquido, calculado nos termos da 
legislação societária brasileira. 
O não pagamento dos dividendos por três exercícios 
consecutivos conferirá às ações preferenciais o direito de voto, 
que persistirá até a Assembleia Geral que lhes atribuir 
dividendos. Têm direito a dividendos superiores em 10% aos 
atribuídos às ações ordinárias, prioridade na percepção de 
quaisquer dividendos excedentes do dividendo obrigatório, e no 
reembolso, em caso da liquidação da Companhia, participação, 
em igualdade de condições com as ações ordinárias, na 
distribuição de ações bonificadas provenientes da capitalização 
de reservas ou lucros em suspenso. 
 

Valores em R$ 000 2015 2014 2013 
Lucro Líquido    10.508    27.382    88.862 
(-) Reserva Legal        (525)    (1.369)    (4.443) 
(-) Dividendos Obrigatórios       (724)    (3.736)  (18.300) 
(-) Reservas/Retenções    (9.259)  (22.277)  (66.119) 
    

 

 

c) Periodicidade das distribuições de dividendos Anual 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 

 

d) Eventuais restrições à distribuição de 
dividendos impostas por legislação especial 
aplicável à Companhia, por contratos, decisões 
judiciais, administrativas ou arbitrais 

Não aplicável. 
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Preferencial Preferencial Classe A 12.476.409,17

Ordinária 5.823.590,83

Juros Sobre Capital Próprio

Preferencial Preferencial Classe A 493.629,49 2.547.182,16

Ordinária 230.337,99 1.188.917,88

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 25,000000 25,000000 25,550000

Lucro líquido ajustado 2.895.869,94 14.944.400,17 61.652.834,57

(Reais) Exercício social 31/12/2015 Exercício social 31/12/2014 Exercício social 31/12/2013

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 0,061701 0,320362 1,382693

Data da aprovação da retenção 18/04/2016 10/04/2015 28/03/2014

Lucro líquido retido 9.784.284,13 23.645.580,87 70.079.419,88

Dividendo distribuído total 723.967,48 3.736.100,04 18.300.000,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foi aprovado na AGO de 18 de abril de 2016: Os acionistas deliberam, por 

unanimidade de votos dos presentes, aprovar a Proposta Destinação do Lucro Acumulado constante das demonstrações 

financeiras de 31 de dezembro de 2015. A proposta é que o montante do lucro líquido apurado no exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2015, correspondente a R$ 10.508.215,61 (dez milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e 

quinze reais e sessenta e um centavos), tenha a seguinte destinação: 

a) Constituição de Reserva Legal no importe de R$ 525.410,78 (quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e 

dez reais e setenta e oito centavos);  

b) Pagamento de Dividendo Mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido no 

montante de R$ 723.967,48 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e 

oito centavos), representando R$ 0,007370 por ação ordinária e R$ 0,008108 por ação preferencial. As ações 

de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex dividendos em 19/04/16; 

c) Ajuste de avaliação patrimonial e reserva de reavaliação no montante de R$ 7.086.934,89 (sete milhões, 

oitenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos);   

d) Constituição de reserva estatutária para expansão e investimentos no importe de R$ 2.171.902,46 (dois 

milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos). 

  

No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foi aprovado na AGO de 10 de abril de  2015: Os acionistas deliberam, 

por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a Proposta Destinação do Lucro Acumulado constante das 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014. A proposta é que o montante do lucro líquido apurado no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, correspondente a R$ 27.381.680,91 (vinte e sete milhões, trezentos e 

oitenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos), tenha a seguinte destinação: 

e) Constituição de Reserva Legal no importe de R$ 1.369.084,05 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, 

oitenta e quatro reais e cinco centavos);  

f) Pagamento de Dividendo Mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido no 

montante de R$ 3.736.100,04 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, cem reais e quatro centavos), 

sendo o valor de R$ 0,038036 por ação ordinária e R$ 0,041840 por ação preferencial. As ações de emissão 

da companhia passarão a ser negociadas ex dividendos em 13/04/2015; 

g) Ajuste de avaliação patrimonial e reserva de reavaliação no montante de R$ 11.068.196,70 (onze milhões, 

sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos);   

h) Constituição de reserva estatutária para expansão e investimentos no importe de R$ 10.235.125,00 (dez 

milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais); e 

i) Ajuste de exercícios anteriores no valor de R$ 973.175,13 (novecentos e setenta e três mil, cento e setenta e 

cinco reais e treze centavos). 

 

Quanto ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foi aprovado na AGO de 28 de março de  2014: Os acionistas 

deliberam, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a Proposta Destinação do Lucro Acumulado constante das 

demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013. A proposta é que o montante do lucro líquido apurado no 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, correspondente a R$ 88.860.297,66 (oitenta e oito milhões, oitocentos 

de sessenta mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), tenha a seguinte destinação: 
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

 

 

 

a) Constituição de Reserva Legal no importe de R$ 4.443.015,07 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três 

mil, quinze reais e sete centavos);  

b) Pagamento de Dividendo Mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido e 

juros sobre o capital próprio no montante de R$ 15.755.334,26 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e cinco 

mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).Foram creditados, em 31 de dezembro de 2013, juros 

sobre o capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido, limitados a variação pro rata da Taxa de Juros de 

Longo Prazo – TJLP, no montante bruto: R$ 18.300.000,00 (dezoito milhões e trezentos mil), sendo o valor líquido 

com retenção de 15% de imposto de renda na fonte de R$ 0,1584 por ação ordinária e R$ 0,1742 por ação 

preferencial. 

c) Ajuste de avaliação patrimonial e reserva de reavaliação no montante de R$ 15.416.881,81 (quinze milhões, 

quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos); e  

d) Constituição de reserva estatutária para expansão e investimentos no importe de R$ 50.700.400,78 (cinquenta 

milhões, setecentos mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos). 
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31/12/2015 845.065.362,00 Índice de Endividamento 72,00000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Empréstimo Quirografárias 500.804.385,19 91.199.396,40 140.693.142,71 112.791.953,71 845.488.878,01

Financiamento Garantia Real 51.182.802,10 60.016.913,05 44.968,00 0,00 111.244.683,15

Observação

Total 551.987.187,29 151.216.309,45 140.738.110,71 112.791.953,71 956.733.561,16

Tipo de Obrigação Empréstimo: Não consideram o valor registrado na rubrica "Imposto de renda e contribuição social diferidos" no passivo não ciruclante, no valor de R$ 88.331 mil, proveniente de diferença 
temporária e prejuízo fiscal.

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2015)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

a) Com relação à Companhia 

 

a.1) Riscos operacionais na Unidade de Salto 

 

A Fábrica de Salto é a primeira unidade de produção do Grupo e as linhas de produção de Chapas de Fibra tem como 

principais equipamentos duas prensas que foram instaladas na década de 70. Esses  equipamentos passaram por diversas 

manutenções e reformas até os dias atuais. Trata-se de um processo essencialmente mecânico, onde as peças de 

desgaste são substituídas e, aproximadamente a cada 10 anos são realizadas grandes manutenções que envolvem a troca 

de componentes críticos das Linhas. Atualmente, a linha trabalha normalmente. O risco de fadiga de algum componente 

crítico da linha não identificado pode levar a Companhia a realizar paradas não programadas para manutenção, 

comprometendo os seus resultados. Riscos desse tipo são mitigados através da realização de manutenções preventivas e 

do monitoramento dos componentes críticos da linha, portanto o risco de ocorrência de uma eventual parada não 

prevista é baixo. Outro aspecto a se destacar é que os produtos da nova linha de T-HDF/MDF podem substituir a 

produção das linhas de Chapa de Fibra quase na totalidade de suas aplicações. 

 

a.2) Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a 

Companhia 

 

A Companhia é e poderá ser no futuro, ré ou, conforme o caso, autora em processos judiciais, nas áreas cível, tributária e 

trabalhista ou em processos administrativos (perante autoridades ambientais, concorrenciais, tributárias, de 

zoneamento, dentre outras). A Eucatex não pode garantir que os resultados destes processos serão favoráveis a ela, ou, 

ainda, que manterá provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes 

destes processos. Decisões contrárias aos interesses da Companhia que impeçam a realização dos seus negócios, como 

inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento adequado, 

podem causar um efeito adverso nos seus negócios e na sua situação financeira. 

 

a.3) A perda de membros da administração da Companhia e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado 

pode ter efeito adverso relevante sobre as suas atividades, situação financeira e resultados operacionais 

 

A Companhia conta com uma equipe, entre eles Diretores, Gerentes e Técnicos, que é determinante para o sucesso de 

seus negócios e para implantação de sua estratégia. Nenhuma dessas pessoas está vinculada a contrato de trabalho por 

longo prazo ou a obrigação de não concorrência. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter 

pessoal qualificado para integrar a sua administração e acompanhar seu ritmo de crescimento. A perda de qualquer dos 

membros da administração da Companhia ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode causar um 

efeito adverso nas atividades, situação financeira e resultados operacionais. 

 

a.4) Capacidade de financiamento e investimento  

 

A competitividade e a implementação da estratégia de crescimento da Companhia dependem da capacidade de captar 

recursos para realizar investimentos, seja por dívida ou aumento de capital. Não é possível garantir que a mesma será 

capaz de obter financiamento suficiente para custear seus investimentos e a sua estratégia de expansão ou que tais 

financiamentos serão obtidos a custos e termos aceitáveis, seja por condições macroeconômicas adversas, acarretando, 

por exemplo, um aumento significativo das taxas de juros praticadas no mercado, seja pelo desempenho ou por outros 

fatores externos ao ambiente no qual a Companhia atua. Isso poderá afetá-la adversamente de forma relevante. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

 

 

Atualmente, a Companhia se financia através de linhas de crédito adequadas para fazer frente as suas necessidades de 

investimento de longo prazo, procurando alinhar os prazos de cumprimento dessas obrigações com a geração dos 

benefícios esperados fruto da implantação de seus projetos, como é o caso da linha de T-HDF/MDF, implantação 

Florestal, entre outros. A escassez de linhas de crédito pode limitar a capacidade de financiamento e de crescimento da 

Companhia, bem como afetar sua liquidez. 

A Companhia mantém relacionamento próximo com seus parceiros financeiros e procura diminuir os riscos associados a 

falta de liquidez mantendo linhas de crédito aprovadas junto aos mesmos, além disso procura manter níveis de 

endividamento dentro de limites aceitáveis. 

 

 

b) Ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

 

O Grupo Controlador tem como principais poderes: (i) eleger e destituir a maioria dos membros do Conselho de 

Administração, estabelecer a política administrativa e exercer o controle geral sobre a administração e sobre as 

Controladas; (ii) vender ou de alguma forma transferir ações que representem o controle por ele detidas, nos termos do 

Estatuto Social; e (iii) determinar o resultado de qualquer deliberação dos acionistas, inclusive operações com partes 

relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos, submetidos à aprovação dos acionistas, 

incluindo a venda de todos ou substancialmente todos os ativos, assim como determinar a época de distribuição e o 

pagamento de quaisquer dividendos futuros. 

Os acionistas controladores:  Paulo Salim Maluf, Flávio Maluf e Otávio Maluf, são partes em processo por improbidade 

administrativa, sendo que os dois últimos também fazem parte da administração da Companhia. 

 

 

c) Com relação a Controladas e Coligadas 

 

Os riscos relacionados às Controladas e coligadas são os mesmos relacionados à Companhia. 

 

 

d) Com relação aos fornecedores da Companhia 

 

A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis principais ou solidárias das dívidas trabalhistas de 

terceirizados. 

 

Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços à Eucatex e às suas subsidiárias não atendam às exigências da 

legislação trabalhista, a Companhia e as suas subsidiárias podem ser consideradas solidárias ou subsidiariamente 

responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas empresas. 

  

Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de produção e reduzir os lucros da Companhia. 

 

As principais matérias-primas utilizadas pela Companhia na fabricação de painéis de madeira e tintas são: resina uréia 

formol, madeira, papel finish foil, papel BP, solventes, dióxido de titânio, aço, pigmentos entre outros. Esses insumos, 

com exceção da madeira, sofrem a influência do preço internacional de algumas das principais commodities, entre elas: 

petróleo, ferro, aço e celulose. De maneira geral, o cenário econômico externo, afeta de forma generalizada os preços das 

commodities e estes afetam os preços dos principais insumos utilizados pela Companhia. Outro ponto que mais 
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recentemente tem afetado os custos é a valorização do dólar e consequentemente o impacto dos insumos dolarizados. O 

baixo crescimento da economia mundial, sobretudo devido a desaceleração da economia chinesa, tem ajudado a conter o 

impacto decorrente do aumento da taxa de câmbio, adiando assim impactos maiores no custo da empresa, entretanto 

isso pode ser uma situação que não perdure no longo prazo. 

Atualmente, a Eucatex não possui nenhum mecanismo de defesa contra a exposição da oscilação dos preços de tais 

insumos. Caso os preços de tais produtos venham a sofrer um aumento substancial no futuro, a Companhia pode não ser 

capaz de repassar tais aumentos de custos para seus clientes, o que pode afetar adversamente suas operações, seu 

desempenho e seus resultados. 

 

 

e) Com relação aos clientes da Companhia 

 

A Companhia é tradicional parceira de seus clientes nos setores em que atua e parte substancial de suas vendas são no 

segmento de “B2B”- Business to Business. Algumas das vantagens competitivas da empresa, como confiança, qualidade, 

conhecimento da marca e preços competitivos, garantem aos seus parceiros bons resultados. O aumento da concorrência 

e adoção de práticas desleais em alguns setores podem acarretar a perda de clientes e consequentemente impacto 

negativo sobre os resultados e nos preços das ações da Companhia. 

Um importante segmento de atuação da Eucatex é o da Indústria Moveleira, que conta com poucas indústrias de grande 

porte e muitas de pequeno e médio porte. Os fabricantes de móveis têm como principal insumo os painéis de madeira 

que são fornecidos pelos fabricantes de painéis instalados no Brasil, que são em número reduzido de empresas. Na ponta 

da venda, os fabricantes abastecem grandes redes de varejo que estão passando por um processo de consolidação e se 

tornando cada vez maiores. A concorrência acirrada na indústria moveleira pode levar a perda de lucratividade e 

eventualmente algumas indústrias podem ter dificuldades financeiras, o que pode vir a afetar a Companhia. 

 

 

f) Com relação aos setores da economia da Companhia 

 

Economia Doméstica 

 

Os resultados das operações e o valor das ações da Companhia podem ser afetados negativamente pela alteração na 

tendência dos principais vetores que impulsionam o crescimento dos seus negócios. Entre os principais vetores, temos: 

 

1) A massa salarial (renda e emprego); 

2) A oferta de crédito e a dilatação dos prazos de pagamento; 

3) A confiança do consumidor; e 

4) A baixa representatividade do credito imobiliário no montante de oferta de crédito no País. 

 

Na medida em que estes vetores apresentem uma tendência positiva, a Companhia enxerga que a demanda por seus 

produtos se aquece, caso ocorra a reversão de expectativas desses vetores isso afetará negativamente seus negócios e 

consequentemente os resultados operacionais. 

O Brasil antes do advento do Plano Real, em 1994, convivia com altos índices de inflação, o que provocava diversos 

desequilíbrios na Economia do País. Nos anos 80, na tentativa de controlar o processo inflacionário, o Governo Brasileiro 

implantou diversos programas heterodoxos, que incluíram congelamento e controle de preços, expurgos de índices 

inflacionários, controle da taxa de câmbio, entre outros. Após o Plano Real, houve um aperfeiçoamento da gestão 
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pública, foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina limites para os gastos do governo, bem como, 

para o endividamento, adotou-se o sistema de metas para o controle da inflação e o câmbio flutuante. Todos esses 

fatores têm colaborado para estabilidade da moeda, o que por si já é um elemento de estímulo ao crescimento e ao 

aumento da renda. A Companhia não pode garantir que a atual política econômica não será alterada e que medidas 

heterodoxas que tiveram efeito desastroso no passado sobre o controle da inflação não serão adotadas. Caso ocorram 

mudanças drásticas na gestão econômica poderá haver reflexos para Companhia e esses poderão ser negativos. 

O cenário para o ano de 2016 inspira cuidados, a pressão inflacionária vem sendo combatida pelo governo através de 

medidas de política monetária e fiscal, já anunciadas. Com relação a política monetária é de se esperar que não surtindo 

o efeito desejado a mesma poderá ser aprofundada. O principal efeito que se espera da política monetária diz respeito ao 

desaquecimento da demanda, que poderá afetar a demanda por produtos da Companhia. 

 

Aumento da Capacidade Instalada 

 

O setor de painéis de madeira é bastante competitivo, formado por empresas nacionais e estrangeiras que disputam seu 

espaço no mercado brasileiro. Nos últimos anos, a capacidade instalada de produção de painéis de madeira: MDP e MDF, 

cresceu significativamente.  Os projetos de expansão anunciados pela concorrência estão em curso o que significa maior 

capacidade independente do crescimento da demanda nos próximos anos. Isso poderá afetar de forma negativa os 

negócios da empresa, contribuindo com a redução de preços e margens no setor de painéis. 

A contrapartida do aumento significativo da oferta é a expectativa de aumento significativo na demanda, fruto dos 

programas de combate ao déficit habitacional através de programas como “Minha Casa Minha Vida” e do crédito 

imobiliários com recursos do FGTS e SBPE. Para o ano de 2016, tendo em vista a necessidade do governo em estabilizar a 

economia é provável que os recursos para esse setor sejam contingenciados. 

 

 

f) Com relação à regulação do setor de atuação da Companhia 

 

Alterações na legislação tributária podem aumentar a carga tributária e, consequentemente, prejudicar a rentabilidade 

da Companhia. 

O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que, eventualmente, podem aumentar a carga 

tributária da Companhia e de seus clientes. Essas alterações incluem modificações na alíquota dos tributos e, 

ocasionalmente, a criação de impostos temporários. Em abril de 2003, o governo brasileiro apresentou uma proposta de 

reforma tributária, que foi projetada principalmente para simplificar a incidência de tributos, evitar disputas internas 

dentro e entre os Estados e Municípios brasileiros, e redistribuir as receitas fiscais. A proposta de reforma fiscal previa 

mudanças nas regras que regem o Programa de Integração Social, ou "PIS," a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social, ou "COFINS", o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ou "ICMS", dentre outros 

impostos. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de 

reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas podem ocasionar 

aumentos da carga tributária total da Companhia, o que pode afetar negativamente seu desempenho financeiro. 

 

 

g) Com relação aos países estrangeiros onde a Companhia atua 

 

A Companhia conta com uma estrutura de distribuição de seus produtos aos clientes localizados na América do Norte e 

também realiza, a partir de lá, a estratégia de comercialização para o Mercado Externo. A eventual falta de produtos para 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

 

 

abastecer seus canais de distribuição no Estados Unidos pode implicar no rompimento da parceria com seus clientes e 

drástica redução das exportações, afetando os resultados da Eucatex. 

 

h) Com relação as questões socioambientais 

 

A Divisão Florestal declara, em sua Política Ambiental, que assume princípios em suas ações para preservação e 

conservação do meio ambiente e na sua “Missão, Visão e Valores”, o bom relacionamento com as comunidades do 

entorno. Os riscos são: 

 Poluição do ar; 

 Recursos hídricos: Quantidade e Qualidade, além da falta de abastecimento de água em suas dependências; 

 Conservação dos solos: impactos negativos causados pelas atividades florestais; 

 Ativos florestais: pragas, incêndios e plantas daninhas; e 

 Resíduos e rejeitos. 

 

PÁGINA: 24 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

a) Riscos operacionais na Unidade de Salto 

 

Riscos decorrentes de paradas não programadas, mencionados no item 4.1, a1, são mitigados através da realização de 

manutenções preventivas e do monitoramento dos componentes críticos da linha, o que torna o risco dessa ocorrência 

baixo. Outro aspecto a se destacar, é que os produtos da nova linha de T-HDF/MDF podem substituir a produção das 

linhas de Chapa de Fibra quase na totalidade de suas aplicações. 

 

b) Capacidade de financiamento e investimento 

 

A Companhia mantém relacionamento próximo com seus parceiros financeiros e procura diminuir os riscos associados à 

falta de liquidez, mantendo linhas de crédito aprovadas junto aos mesmos. Além disso, procura manter níveis de 

endividamento dentro de limites aceitáveis. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Trabalhista 

 

Processo Nº 0001190-41.2013.5.15.0085 

a) Juízo Vara do Trabalho de Salto 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 12/08/2013 

d) Partes no processo Autor: Espólio de Rodrigo Gregório 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 3.985.084,04 

f) Principais fatos Dano moral e material decorrentes de acidente 
fatal, honorários advocatícios. Aguardando 
sentença. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0110600-83.1996.5.02.0055 

a) Juízo 55ª Vara do Trabalho de São Paulo 

b) Instância 2ª instância 

c) Data de instauração 01/02/1996 

d) Partes no processo Autor: Nagib Kaissar Maalouf 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.252.891,52 

f) Principais fatos Diferenças salariais. Interposto Agravo 
Regimental perante o STF em 10/05/2013. 
Autos conclusos ao Ministro Dias Toffoli. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro e estorno de provisão 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 1.252.891,52 

 

Processo Nº 000048-02.2013.5.15.0085 

a) Juízo Vara do Trabalho de Salto 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 24/01/2013 

d) Partes no processo Autor: Jefferson de Oliveira Garcia 
Réus: Gocil Serviços de Vigilância Ltda. e 
Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.500.000,00. 
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f) Principais fatos Danos morais e materiais decorrentes de 
acidente, assistência médica e honorários 
advocatícios. Julgado procedente em 
24/10/2014. Recursos ordinários providos para 
excluir os honorários e reconhecer a 
responsabilidade solidária das empresas em 
19/04/2016. Aguarda julgamento dos 
embargos declaratórios. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0011413-19.2014.5.15.0085 

a) Juízo Vara do Trabalho de Salto 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 21/08/2014 

d) Partes no processo Autor: Espólio de Vilson Elias Ramos 
Réus: Serviços e Transportes Solevante Ltda. e 
Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 750.000,00 

f) Principais fatos Dano moral e material decorrentes de 
acidente fatal, honorários advocatícios. 
Julgado procedente em 28/01/2015. 
Interposto Recurso Ordinário em 29/04/2015, 
pendente de julgamento. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo 0002266-08.2014.5.03.0180 

a) Juízo 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 21/08/2014 

d) Partes no processo Autor: José Carlos André Venceslau 
Ré: Eucatex Comercial e Logística 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 556.922,14 

f) Principais fatos Reconhecimento de vínculo empregatício, 
comissões e honorários advocatícios. Em 
execução provisória desde. Aguarda 
julgamento do Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista desde 13/11/2015. 
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g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro e estorno de provisão 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 556.922,14 

 

Processo Nº 0079000-05.2007.5.15.0085 

a) Juízo Vara Única de Salto 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 01/08/2007 

d) Partes no processo Autor: Luiz Anhenzini Primo 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 200.000,00. 

f) Principais fatos Dano Material e Moral, Cesta Básica e 
Honorários Advocatícios. Em fase de execução 
definitiva desde 01/10/2015. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0117100-29.2007.5.15.0085 

a) Juízo Vara Única de Salto 

b) Instância 2ª instância 

c) Data de instauração 18/09/2007 

d) Partes no processo Autor: José Roberto Groninger 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.250.000,00 

f) Principais fatos Reconhecimento de acidente de trabalho fatal, 
indenização por danos morais e materiais. 
Entabulado acordo em fase de execução em 
24/09/2014. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Realizada 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro e estorno de provisão. 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 1.250.000,00 

 

Processo Nº 0003700-18.2010.5.15.0025 

a) Juízo Vara Única de Botucatu 

b) Instância 2ª instância 
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c) Data de instauração 08/11/2010 

d) Partes no processo Autor: Cristiano Santos dos Reis 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 63.250,00 

f) Principais fatos Reconhecimento de estabilidade de emprego, 
Indenização por danos morais e materiais. 
Reversão da improcedência pelo Tribunal 
Regional em 26/10/2015. Pendente de 
julgamento de Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista desde 22/02/2016. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável. 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro e estorno de provisão 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 63.250,00 

 

Processo Nº 0050400-06.2011.5.15.0025 

a) Juízo Vara Única de Botucatu 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 04/03/2011 

d) Partes no processo Autor: Luiz Fernando Diniz 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 75.000,00 

f) Principais fatos Danos morais advinda da existência de 
sequelas por  acidente de trabalho, 
indenização por danos materiais, adicional de 
insalubridade mais reflexos. Entabulado 
acordo em 21/06/2013. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Realizada 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro e estorno de provisão 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 75.000,00 

 

Processo Nº 0002270-94.2011.5.15.0025 

a) Juízo Vara Única de Botucatu 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 29/09/2011 

d) Partes no processo Autor: Walmir Aparecido de Arruda  
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 458.952,76 

f) Principais fatos Reconhecimento da doença ocupacional, 
conversão em benefício previdenciário, 
indenização por danos morais e materiais, 
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indenização dos depósitos fundiários. Processo 
julgado improcedente. Arquivado 
definitivamente em 24/11/2015.  

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remoto 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

 

Judicial 

 

Processo Nº 6240120120033810 

a) Juízo 2ª Vara Cível de Tatuí/SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/03/2012 

d) Partes no processo Autor: Edson Gardenal 

Réu:  Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 6.153.262,74 

f) Principais fatos Indenização por danos materiais e morais. O 
autor afirma ter sido diagnosticado com 
dermatite alérgica (alergia de contato) e com 
carcinoma espinocelular labial, cuja causa seria 
o contato com formaldeído, uma substância 
utilizada pela empresa na fabricação das 
chapas de MDF e MDP. Em razão dessas 
enfermidades, alega que estaria impedido de 
praticar sua profissão de 
marceneiro/construtor. Em abr/2014, a ação 
foi julgada procedente e em 01/12/2004 o 
processo foi remetido ao arquivo geral. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão  

 

Processo Nº 2860120120079770 

a) Juízo 2ª Vara Cível de Itu/SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 07/01/2012 
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d) Partes no processo Autor: TLCM Participações e Incorporações 

Ltda. 

Réu:  Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 5.340.067,87 

f) Principais fatos Ação de Cobrança  referente a sinal e princípio 
de pagamento de compra e venda pelo 
descumprimento por parte do comprador de 
cláusula contratual. Celebrado acordo em 
mai/2015, a Eucatex pagará o valor abaixo em 
parcelas. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 5.567.023,64 

 

Processo Nº 0001675-14.1999.8.26.0590 

a) Juízo 4ª Vara Cível do Foro de São Vicente 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 20/07/1999 

d) Partes no processo Autor: Lincon Vaz Cid 

Réu:  Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 500.000,00 

f) Principais fatos Ação Indenizatória decorrente de Acidente de 
Trânsito. Em jan/2014, ação julgada 
improcedente em relação à Eucatex e a 
sentença transitou em julgado em jan/2016. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 1042/2011 

a) Juízo 2ª Vara Cível / Capão Bonito 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/09/2011 

d) Partes no processo Autor: José Carlos Ferreira 

Réu: Eucatex Agro Florestal Ltda e Meridional 

Locadora de Frota Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 283.348,00 

f) Principais fatos Ação Indenizatória decorrente de Acidente de 
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Trânsito, processo em fase de perícia 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0006527-05.2009.8.26.0114 

a) Juízo 2ª Vara Cível do Foro de Campinas 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 02/11/2009 

d) Partes no processo Autor: Gezo da Silva 

Réu: Eucatex Tintas e Vernizes Ltda., Gocil e 

Samuel Porcarri 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 250.000,00 

f) Principais fatos Ação Indenizatória decorrente de Acidente de 
Trânsito. Em mar/2013, ação julgada 
procedente em parte. Foi firmado um Acordo 
entre a GOCIL e o Autor, que está sendo 
cumprido. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0126994-21.2010.8.26.0100 

a) Juízo 14ª Vara Cível do Foro Central/ SP 

b) Instância 2ª Instância 

c) Data de instauração 24/03/2010 

d) Partes no processo Autor: Akzo Nobel Ltda. 

Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 200.000,00 

f) Principais fatos Ação Cominatória c/c Indenizatória por Perdas 

e Danos, a qual foi julgada procedente, com a 

determinação de que a Eucatex modifique o 

conjunto-imagem de suas embalagens e efetue 

o pagamento de indenização por perdas e 

danos a ser fixada em sede de execução de 

sentença. O processo aguarda apreciação de 

Recursos pelo Tribunal de Justiça.  
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g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

  

Processo Nº 1000161-19.2015.8.26.04700 

a) Juízo  Vara Única do Foro de Porangaba/ SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/08/2015 

d) Partes no processo Autor: Gosto Caipira Cozinha Industrial Ltda 

ME 

Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 617.006,23 

f) Principais fatos Ação Indenizatória por Perdas e Danos 
Materiais e Morais e Lucros Cessantes, a qual 
se encontra em fase de citação. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0126994-21.2010.8.26.0100 

a) Juízo 3ª Vara Cível do Foro de Itu/ SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 29/03/2016 

d) Partes no processo Autor: Mata de Santa Genebra Transmissão 

S/A. 

Réu: Eucatex Agro Florestal Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 690.239,96 

f) Principais fatos Ação de Desapropriação para instituição de 
Servidão de Passagem de Linha de Transmissão 
de Energia Elétrica em propriedade da Eucatex 
situada na Cidade de Itu. A Eucatex ainda não 
foi citada. O processo aguarda perícia 
preliminar para a fixação de indenização 
prévia.  

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 
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i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0126994-21.2010.8.26.0100 

a) Juízo 1ª Vara Cível do Foro de Valinhos/ SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 12/05/1988 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Ind. e Comércio  

Réu: Indústria de Móveis Cadeifor Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.056.559,98 para Maio/2005 

f) Principais fatos Ação de Falência da Empresa Indústria de 

Móveis Cadeifor Ltda, na qual, a Eucatex possui 

um crédito quirografário no montante de R$ 

1.056.559,98 para mai/2005. A Eucatex 

requereu que fosse oficiado o Banco do Brasil 

para que fosse informado o montante 

depositado na aludida instituição financeira, 

bem como fosse realizado o rateio do total do 

ativo da Massa Falida. O processo aguarda a 

manifestação da Administradora da Massa 

Falida. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0013323-43.2014.4.03.6182 

a) Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal Federal/ SP 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/03/2014 

d) Partes no processo Autor: Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM 

Réu: Eucatex Tintas e Vernizes Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.024.284,03 

f) Principais fatos Ação de Execução Fiscal de cobrança da CFEM 

– Contribuição Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais relativa ao período de 2001 

a 2008. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível 
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h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 2001.61.10.008678-5 

a) Juízo 2ª Vara do Foro de Sorocaba/ SP 

b) Instância 3ª Instância 

c) Data de instauração 27/08/2001 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Ind. e Comércio  

Réu: União Federal  (Fazenda Nacional) 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 290.029,62 para Ago/2001 

f) Principais fatos Mandado de Segurança impetrado para 
concessão de segurança com a finalidade de 
garantir a importação de equipamento com 
alíquota zero de IPI. Houve a concessão da 
segurança definitiva, assegurando a incidência 
do IPI à alíquota zero. O TRF negou provimento 
ao Recurso de Apelação interposto pelo 
Delegado da Receita Federal. O processo 
aguarda o juízo de admissibilidade do Recurso 
Especial interposto pelo Vice Presidente do TRF 
desde mar/2009. 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

 

 Fiscais 

 

Processo Nº 0001301-74.2011.4.03.0000 ou 0047459-13.2007.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/01/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 16.262.976,28  

f) Principais fatos Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão de fls. 768, que deferiu o pedido de 
substituição da penhora, anteriormente aceita, sob 
alegação de iliquidez e requereu fosse efetuada a 
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penhora sobre a distribuição de lucros. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0409230-18.1995.8.26.0053 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 27/06/1995 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

Réu: Fazenda Estado de SP 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de cessão de crédito de honorários 
advocatícios cedidos pelo Innocenti Advogados 
oriundos do presente processo à Eucatex. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0044631-80.2015.403.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/11/2004 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Após o ajuizamento da execução fiscal e oposição dos 
embargos, a União requereu a sbustituição da CDA e 
suspensão da execução. A CDA encontra-se extinta 
nos sistema da Procuradora e os Embargos já foram 
extintos em razão da homologação de desistência. 
Necessário agilizar a extinção completa e liberação da 
garantia. Com a criação da subseção judiciária, aos 
remetidos da Comarca de Barueri em 12/11/2015. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 
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h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 
 

Processo Nº 0041517-36.2015.403.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 09/05/2005 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Execução extinta por sentença proferida em 
18/07/2014, ordenando o levantamento da penhora. 
Com a criação da subseção judiciária, os autos foram 
redistribuídos a Comarca de Barueri em 11/11/2015. 
Pendente a liberação da garantia. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0023077-03.2010.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 18/11/2010 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança impetrado por 
Eucatex S/A Indústria e Comércio contra ato do 
PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM 
SÃO PAULO, visando assegurar à impetrante o direito 
de incluir, no parcelamento fiscal previsto pela Lei nº 
11.941/09 (novo REFIS ou REFIS da crise), apenas 
parte de valores constantes de inscrição da dívida 
ativa nº 80.6.07.029155-10 (COFINS dez/2002 a 
jan/2004), cobrados em Execução Fiscal na qual 
foram apresentados Embargos à Execução. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 
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h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0005557-93.2011.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/04/2011 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança contra ato 

praticado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO 

PAULO, objetivando a concessão da ordem para 

declarar ilegal e abusivo o ato da Autoridade Coatora 

constante no termo de intimação EQAMJ nº725/2010 

- HSK no processo administrativo nº 

11610.004132/2010-29 e no termo de intimação 

EQAMJ nº 726/2010 - HSK no processo administrativo 

nº 11610.004131/2010-84, afastando as exigências 

formais e que a contagem do prazo prescricional de 5 

anos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0030084-35.2015.4.03.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 26/07/2004 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Execução extinta em razão da noticia do pagamento 
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do débito. Em 27/10/2015, os autos foram 

distribuídos na Subseção Judiciária de Barueri. 

Aguardando expedição de alvará para levantamento 

do depósito judicial efetuado em 30/06/2006, no 

valor de R$ 41.573,66 para garantir o débito. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0044632-65.2015.403.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/01/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Opostos embargos a execução. As CDA's foram 
extintas ante o pagamento anterior a inscrição. Com 
a criação da subseção judiciária, autos remetidos da 
Comarca de Barueri. Aguardando a extinção do feito 
e liberação da garantia. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002422-39.2012.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/02/2012 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança impetrado pela 
ora Embargante, por meio do qual esta pugna por 
ordem jurisdicional dirigida às autoridades coatoras, 
ora Embargadas, para o fim de que estas não 
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considerem o débito do processo administrativo nº 
18208.756.251/2007-66 e os registrados em dívida 
ativa sob os números (II) 80.3.11.002104-00, (III) 
80.2.04.049.709-48, (IV) 80.6.04.114122-96 e (V) 
80.7.04.002104-00 como óbice para a expedição de 
certidão de regularidade fiscal. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0206128-59.2013.8.26.0014 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 26/02/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 595.603,92  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa nº 1.093.537.501, originada do AIIM 
nº 3100513. O débito decorre de autuação pela não 
comprovação de internamento de mercadorias 
remetidas a Zona Franca de Manaus. Após o 
julgamento administrativa da impugnação e do 
recurso ordinário, a autuação foi parcialmente 
cancelada diante da apresentação das certidões de 
internamento das mercadorias na ZFM. As operações 
cujo requisito de isenção não foi comprovado fora 
aplicada alíquota de 18%. O recurso especial não foi 
conhecido pela vedação de reexame das provas. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0008521-69.2014.8.21.0005 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 27/09/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
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Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 6.470.306,52  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança do 
débito corporificado na CDA nº 14/19349, inscrição 
nº 010/0662935, auto infração nº 23475366. O auto 
de infração fo lavrado em face de creditamento 
supostamente indevido de transferência 
interestadual de mercadorias entre estabelecimento 
do contribuinte. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0205365-58.2013.8.26.0014 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 26/02/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 169.352,40  

f) Principais fatos Após ser nomeado bem movel para garantia do juízo 
o débito foi incluído no parcelamento especial do 
ICMS (PEP-2015) 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0128181-16.2007.8.26.0053 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/09/2007 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança, com pedido de 
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liminar, impetrado por Eucatex S/A Indústria e 
Comércio contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em suma, a 
exclusão da base de cálculo do ICMS os descontos 
incondicionais, requerendo, ainda, em fase de 
liminar, a suspensão do disposto no art. 37, § 1º, 1, 
do Decreto estadual nº 45.490/0 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0024077-60.2013.8.26.0053 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 17/06/2013 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido 
de repetição do indébito, por meio da qual a Eucatex 
pretende a declaração de inexistência de relação 
jurídica que a obrigue a pagar juros de mora sobre 
débitos de ICMS que superior ao limite adotado pela 
União para o mesmo fim, qual seja: taxa Selic. 
Pleiteou-se também a repetição dos valores 
eventualmente pagos de forma indevida, inclusive 
aqueles objeto de parcelamento do parcelamento. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002279-94.2005.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 11/03/2005 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos  
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envolvidos 

f) Principais fatos Trata-se de Ação Declaratória objetivando o 
reconhecimento da imunidade tributária quanto à 
parcela da folha de salário integrante do custo do 
bem exportado, de acordo com § 2º do art. 149 da 
CF, e do direito de proceder á compensação com 
demais tributos vencidos e vincendos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0009159-05.2005.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/06/2005 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 
Relação Jurídico - Tributária com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela, requerendo a 
declaração da exclusão dos valores relativos às 
mercadorias dadas em bonificação, na base de 
cálculo do IPI, por ser ilegal e inconstitucional, e o 
reconhecimento da compensação tributária, de 
acordo com art. 14 § 2º da Lei nº 4.502/64, com 
redação dada pela Lei nº 7.798/89. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0019965-02.2005.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/09/2005 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos  
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envolvidos 

f) Principais fatos Trata-se de declaratória pugnando pelo 
reconhecimento do direito de gozar de imunidade da 
CPMF, bem como reaver as quantias indevidamente 
recolhidas quando decorrentes das operações de 
exportação. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0016088-16.2012.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 09/04/2012 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação declaratória por meio da qual a 
Autora pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da 
incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora 
recebidos a título de indébito tributário. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0003187-40.2013.4.03.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/02/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.381.857,24  

f) Principais fatos Débito incluído no Refis. Apresentado pedido de 
desentranhamento da carta fiança em razão da 
determinação de penhora dos dividendos pelo 
tribunal. Posteriormente, efetuada a quitação 
antecipada com créditos fiscais. Juiz ordenou a 
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manifestação da PGFN. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 1.381.857,24  

 

Processo Nº 0028594-64.2013.8.26.0003 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 07/11/2013 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de 
tutela antecipada para determinar a exclusão dos 
apontamentos (0014567-41.2013.4.03.6182; 
0028994-43.2013.4.03.6182; e 0032275-
07.2013.4.03.6182) do banco de dados do Serasa, 
seja porque pende de discussão judicial sobre os 
respectivos débitos, seja porque a Autora já ofertou 
garantia para os débitos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0014409-53.2013.8.21.0005 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 27/09/2013 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação  anulatoria com pedido de tutela 
antecipada proposta a fim de obter a suspensão da 
exigibilidade dos créditos objetivos, reconhecimento 
da decadência dos períodos de 01/01/2006 a 
15/12/20016, extinção do auto de infração nº 
23475366/2011 e CDA nº 010/0120288 e o 
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reconhecimento do efeito confiscatória da multa 
aplicada em 120%. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0010039-03.2009.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/03/2009 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Embargos à Execução Fiscal nº 0047459-
13.2007.4.03.6182, opostos contra a cobrança dos 
valores relacionados no Processo Administrativo nº 
10855.002853/2006-82, inscritos em dívida ativa da 
União sob o nº 80.6.07.029155-10, relativo à COFINS 
- período de apuração abr/2000 a jan/2004. Alegou-
se prescrição e excesso de execução (inclusão no 
ICMS na base de cálculo e inconstitucionalidade da 
majoração desta). 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 1000130-90.2005.8.26.0068 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/01/2005 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela 
Eucatex, aduzindo que os títulos executivos 
carreados não possuem o requisito legal de 
exigibilidade. Alegou-se pagamento, compensação e 
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prescrição. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0000409-29.2015.4.03.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/01/2015 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 29.991.838,29  

f) Principais fatos Em 25/08/2014, o débito foi incluído no 
parcelamento da lei nº 12.865/2014, que reabriu o 
prazo para adesão ao programa da Lei nº 
11.941/2009. Requerida a suspensão da execução. 
Posteriormente, em 01/12/2014, promovida a 
quitação do débito por meio do programa de 
quitação de débitos parcelados, na forma da lei nº 
13.043/2014 (conversão da MP 651/2014). 
Interposto recurso de agravo de instrumento em face 
da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da 
execução e revogação da ordem de penhora. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 29.991.838,29  

 

Processo Nº 0020693-20.2008.8.26.0068 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/07/2008 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos ORDEM Nº 3062/2008 Trata-se de Embargos à 
Execução Fiscal contra a cobrança de valor relativo ao 
tributo IPI, período de apuração 07/2003, inscritos 
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em dívida ativa sob o nº 80.3.06.002650-86, relativa 
ao Processo Administrativo nº 10882.519654/2006-
81. 05/11/2013 - Aguardando julgamento do recurso 
de apelação interposto contra sentença de 
improcedência. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0021490-67.2015.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/10/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Tutela antecipada indeferida, aguardando 
julgamento. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0026201-18.2015.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 16/12/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Liminar indeferida, não recorremos. Resta aguardar a 
prolação da sentença. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver  
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provisão 

 

Processo Nº 0012837-23.2007.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 14/12/2007 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Depósito judicial do montante integral. Embargos à 
execução recebidos com efeito suspensivo. Agravo de 
instrumento da Fazenda requerendo a cassação do 
efeito suspensivo conferido. Aguardando julgamento 
do Agravo. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0011177-28.2006.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/11/2006 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Débito exequendo incluído no parcelamento da Lei 
nº 11.941/2009. Pedido de desistência homologado e 
efetuado o pagamento dos honorários advocatícios. 
Aguardando carga pela Fazenda desde 04/10/2013. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002230-04.2015.4.03.6100 
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a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 04/02/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Segurança denegada. Optamos por não recorrer, em 
virtude dos desdobramentos ocasionados pela 
consolidação do parcelamento (Lei nº 12.996/2014). 
Interposto recurso de apelação pela Fazenda por não 
ter sido acolhida a preliminar de ilegtimidade o qual 
encontra-se contrarrazoado. Aguarda-se julgamento. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0007462-36.2010.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 27/07/2010 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de embargos a execução opostos para 
contestar a legalidade/exigibilidade dos débitos de 
ICMS inscritos em ativa divida sob os números 
755.925.234; 155.926.485; e 155.925.390. Discute-se 
a adjudicação de bens e excesso de execução. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0420857-48.1997.8.26.0053 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/10/1997 
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d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 484.309,07  

f) Principais fatos Trata-se de ação anulatória por meio da qual a 
Eucatex pretende anular débito de ICMS que fora 
objeto de parcelamento. O processo de 
conhecimento foi patrocinado pelo Salusse e 
Marangone. Após o trânsito em julgado, a 
Procuradoria requereu a execução dos honorários 
advocatícios. O processo passou a ser patrocinado 
pelo DAA a partir desse momento. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 484.309,07  

 

Processo Nº 0025013-63.2010.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 15/12/2010 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 964.007,20  

f) Principais fatos Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela 
antecipada, proposta em face da União Federal pela 
qual a autora pretende provimento jurisdicional que 
declare a extinção do crédito tributário inscrito em 
dívida ativa sob nº 80.7.06.050180-27. A autora aduz 
que referido crédito tem origem em supostos 
recolhimentos insuficientes de PIS no período de 
30/11/1992 a 28/02/1995. Narra, contudo, que a 
exigência fiscal é ilegal, pois viola a soberania de 
decisão administrativa que analisou o lançamento em 
última instância, além de ter sido alcançada pela 
decadência e prescrição. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0032667-49.2006.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 06/11/2006 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação anulatória por meio da qual a 

Autora objetiva anular/cancelar os débitos tributários 

oriundos dos processos administrativos registrados 

sob os números 13876.000558/2005-51 (CDA 

80.6.06.188399-90) e 10855-001.853/96-69 (CDA 

80.7.06.050179-93). 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0001028-08.2009.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 13/01/2009 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação anulatória por meio da qual a 
Autora objetiva anular/cancelar os débitos tributários 
oriundos dos processos administrativos registrados 
sob os números 10880.450405/2007-65, 
10855.002881/2006-08, 10855.002955/2006-06, 
10880.450406/2007-18 e 12157.000057/2007-99. 
CDA inscrição nº 80.7.08.005548-46, 80.7.08.005549-
27, 80.7.08.005549-27 e 80.7.08.005573-57. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0006492-86.2013.4.01.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 04/02/2013 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Em fase de produção probatória com quesitos já 
apresentados. Pende ainda julgamento dos recursos 
de Agravo de instrumento interpostos contra decisão 
que indeferiu a tutela antecipada e o pedido de 
autorização para realização de depósitos judicial das 
parcelas vincendas 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 3.153.583-5 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/06/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 14.872.571,90  

f) Principais fatos Trata-se de processo administrativo decorrente de 
auto de infração lavrado em face da Eucatex pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
visando a cobrança de suposto crédito tributário de 
ICMS. O auto decorre de benefício outorgado pelo 
Estado de Santa Catarina sem prévia autorização do 
Confaz. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 4.000.241-0 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 09/01/2012 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 2.563.266,10  

f) Principais fatos Trata-se de processo administrativo decorrente de 
auto de infração lavrado em face da Eucatex pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
visando a cobrança de suposto crédito tributário de 
ICMS. O auto decorre de benefício outorgado pelo 
Estado de Santa Catarina sem prévia autorização do 
Confaz. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 19515.722111/2012-41 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/10/2012 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 144.448.125,04  

f) Principais fatos Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de 
ausência de recolhimento parcial das contribuições 
do PIS e da COFINS, além de creditamento indevido 
da compra de madeiras e frete e armazenagens 
proporcionais a esses insumos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 15889.000614/2007-03 
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a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/11/2007 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 20.378.585,31  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança 
de IPI, no período de 2002 a 2007. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

                                                              -    

 

Processo Nº 19515.002052/2010-29 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 12/07/2010 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 2.496.977,78  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração lavrado em razão da 
ausência de recolhimento do IRPJ e CSLL devidos por 
estimativa. Aplicou-se também a multa isolada. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 16151.001033/2010-63 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 31/05/2010 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 790.460,43  

f) Principais fatos Trata-se de Processo Administrativo decorrente da 
lavratura de auto de infração referente ao IPI dos 
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períodos de jan/1999 a jul/1999. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 16152.000373/2011-48 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/06/2011 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 61.250,00  

f) Principais fatos Situação atual: medida judicial pendente de 
comprovação. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 16152.720284/2012-01 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/11/2012 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 322.717,73  

f) Principais fatos Situação atual: medida judicial pendente de 
comprovação. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0027153-18.2006.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 05/09/2006 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Medida Cautelar de caução de bens com 
pedido de liminar, objetivando a suspensão dos 
débitos caucionados para efeito de emissão da 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa. A autora 
requer ainda que seja lavrado o Termo de Penhora 
relativo ao bem oferecido, juntamente com a 
suspensão da exigibilidade dos créditos relativos aos 
Processos Administrativos nº 10855.001853/96-69 e 
13876.000558/2005-51. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0010168-03.2008.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 02/04/2008 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Medida Cautelar objetivando a caução 
dos créditos tributários relacionados aos Processos 
Administrativos nº 10855.002955/2006-06, 
10855.002881/2006-08 e 10880.450406/2007-18 
para efeito de suspender sua exigibilidade e obter 
certidão positiva com efeitos de negativa. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0054633-87.2014.4.01.3400 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/08/2014 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação cautelar com prestação de garantia 
onde a autora oferece bem localizado na comarca de 
Capão Bonito, para garantia e consequente exclusão 
dos débitos referentes aos processos nº 0028994-
43.2013.4.03.6182, nº 0014567-41.2013.4.03.6182 e 
nº 0032275-07.2013.4.03.6182 do CADIN/SERASA. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0028994-43.2013.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/06/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 5.938.833,20  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal aparelhada pela Certidão 
de Dívida Ativa nº 80.6.130.01690-06, Processo 
Administrativa nº 19.515020532010-73. Já foi 
impetrado mandado de segurança contra a cobrança. 
Trata-se de débito incluído no parcelamento da Lei nº 
11.941/2009. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 13876.000849/2003-87 
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a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 18/08/2003 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 67.893,32  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração originado de auditoria 
interna em DCTF dos anos calendário 1997/1998, na 
qual teriam sido constatadas irregularidades no 
pagamento e declaração inexata do IRRF. 
Apresentada a impugnação foi procedida a revisão do 
lançamento onde o crédito originalmente exigido de 
R$ 432.934,18 foi reduzido a cobrança referente a 
diferença de multa e mora, da diferença de juros de 
mora e da multa isolada no valor total de R$ 
67.893,72 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

 

Processo Nº 0032016-46.2012.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 30/05/2012 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 

Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 772.627,15  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 

de dívida ativa nº 80 3 12 000462-96, originada do 

Processo Administrativo nº 12157 000139/2007-33 

de débitos de IPI de nov/2002 a fev/2003. Havia sido 

requerida a inclusão do débito no parcelamento 

instituído pela Lei nº 11.941/2009, que, contudo, 

restou indeferido. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 
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i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 772.627,15  

 

Processo Nº 0014567-41.2013.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/04/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 3.143.425,76  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal aparelhada pela Certidão 
de Dívida Ativa nº 80312002060-80, decorrente do 
Processo Administrativo nº 10855.002429/2003-95 
referente a aproveitamento indevido de crédito 
prêmio no período de apuração de jun/1998 a 
dez/1998. Débito excluído da MP 470 em razão do 
suposto aproveitamento de crédito na aquisição de 
insumos não tributados ou isentos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 3.143.425,76  

 

Processo Nº 11610.002498/2010-63 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 07/04/2010 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.589.172,67  

f) Principais fatos Trata-se de pedido de compensação indeferido, em 
razão de pedido de restituição que foi feito via 
formulário em papel e que, por tal razão, não foi 
considerada pela Receita Federal. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0019726-11.2015.4.03.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/07/2008 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de embargos a execução opostos para 
discutir o valor relativo a cobrança de IRRF, período 
de apuração jul/1997 a dez/1997, inscrito em dívida 
ativa sob nº 80.2.06.091147-33, objeto do processo 
administrativo nº 10882.522058/2006-89, no valor de 
R$ 276.591,98. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0044119-61.2007.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 23/10/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 13.369.176,01  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
dos valores relacionados nos Processos 
Administrativos nº 10855.001296/2007-61 (CDA nº 
80.3.07.000907-09), relativo ao IPI, período de 
apuração fev/2003 a out/2003; 13804.003168/2001-
52 (CDA nº 80.3.07.000943-64) relativo ao IPI período 
de apuração out/2001 a jan/2002; e 
10855.002987/2006-01 (CDA nº 80.6.07.028117-31), 
relativo à COFINS, período de apuração jan/2003 a 
set/2003. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0034567-04.2009.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/09/2009 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 5.043.004,70  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas 
inscrições em dívida ativa registradas sob os nº 
80.7.09.004297-09, Processo Administrativo nº 
10855002881200608 e nº 80.7.09.004298-90, 
referente ao Processo Administrativo nº 
10855002955200606. O débito decorre da entrega de 
declarações pela Eucatex. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0033985-38.2008.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 09/01/2009 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 2.223.031,88  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa citadas, referente ao IR e 
PIS/PASEP do ano calendário de 2008 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0033901-42.2006.8.26.0068 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 
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c) Data de instauração 14/12/2006 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 6.840,54  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal visando à cobrança da 
CDA nº 80 2 06 091147-33 relativo ao IRRF, período 
de apuração jul/1997 a dez/1997, referente ao 
Processo Administrativo nº 10882/522058/2006-89. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0041518-21.2015.403.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 06/05/2005 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
dos valores relacionados no Processo Administrativo 
nº 10882.505441/2005-91, inscritos em dívida ativa 
sob o nº 80.2.05.028462-06, relativo ao IRRF, período 
de apuração abr/1997 e jul/1997; e 
10882.505442/2005-36, inscrição dívida ativa nº 
80.3.05.002251-80, relativo ao IPI, período de 
apuração abr/1997 e jun/1997. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0044633-50.2015.403.6144 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 24/11/2004 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
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e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de embargos a execução fiscal oposto para 
questionar cobrança dos valores relacionados no 
Processo Administrativo nº 10882.505411/04-02, 
inscritos em divida ativa sob o nº 80.2.04.052672-80, 
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte - 
período de apuração jan/1998, abr/1998, jun/1998 e 
jul/1998, jan/1999 e fev/1999. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0020483-03.2007.8.26.0068 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 23/07/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 61.004,78  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal que pretende excutir o 
valor relativo ao tributo IPI, período de apuração 
07/2003, inscritos em dívida ativa sob o nº 
80.3.06.002650-86, relativa ao Processo 
Administrativo nº 10882.519654/2006-81. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0003953-33.2013.4.03.6131 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 23/08/2010 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
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dos valores relacionados nos Processos 
Administrativos ns. 10480.007303/2002-21 e 
13873.000437/2001-13, respectivamente inscritos 
em dívida ativa sob os ns. 80.3.06.006087-06 e 
80.3.07.000656-90, referentes ao Imposto sobre 
Produtos Indústrializados - IPI. Processo nº 0009863-
88.2010.8.26.0079 (089.01.2010.009863), do Anexo 
Fiscal de Botucatu, redistribuído para a 1º Vara 
Federal de Botucatu sob Processo nº 0003953-
33.2013.403.6131. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0004210-58.2013.4.03.6131 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/05/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa registrada sob o nº 80.3.11.002104-
00, Processo Administrativo n.º 18208.756252/2007-
19. Processo nº 0001483-08.2012.8.26.0079 
(089.01.2012.001483) redistribuído à 1ª Vara da 
Justiça Federal de Botucatu sob nº 0004210-
58.2013.4.03.6131. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0006766-33.2013.4.03.6131 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 18/07/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
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e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 17.020.907,93  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal que pretende excutir o 
valor relativo ao tributo IPI, período de apuração 
jul/2002 e set/2002, jan/2003 a dez/2003, valores 
inscritos em dívida ativa sob o nº 80.3.07.000721-23, 
relativa ao Processo Administrativo nº 
13873.000104/2007-71. Processo originalmente 
proposto na Vara Estadual de Botucatu sob nº 
0013193-98.2007.8.26.0079 (089.01.2007.013193). 
Redistribuído em razão da criação da vara Federal. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

    

 

Processo Nº 0010596-71.2010.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/10/2010 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 862.956,16  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
dos débitos discriminados, relativos ao IPI dos 
períodos de 2006, 2007; COFINS 01/95, 02/95, 
04/1995, 05/95, 06/95, 07/95, 08/95, 11/95, 12/95, 
01/96, 02/96, 01/01, 07/02, 08/02, 09/02,10/02, 
11/02, 12/02; PIS 07/93 a 06/94, 09/94 a 01/95, 
07/02, 08/02, 10/02 a 12/02. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

    

 

Processo Nº 0003571-70.2011.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 14/04/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
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Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 6.763.967,01  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa registrada sob o nº 1006857765, 
proposta para a cobrança dos valores relacionados 
no Processo Administrativo GDOC nº 23740-
244522/2001 – Auto de Infração nº 2128151 lavrado 
em 13/03/2011 o qual descreveu a infração por meio 
de lançamentos efetuados a título de ‘Outros 
Créditos’ no campo 057 nas Guias de Informação e 
Apuração do ICMS, no período de abr/1997 a 
abr/2000, valores estes extraídos do livro fiscal mod. 
9. Auto de infração n.º 2128151 Período de 
apuração: 01/04/1997 a 01/06/1997 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0010289-59.2006.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 

Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 6.687,74  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 

dos valores relacionados no Processo Administrativo 

nº 10855.507547/2006-38, inscritos em inscrição 

dívida ativa da União sob o nº 80.2.06.090478-74, 

relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 

período de apuração ago/1997 e nov/1997. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0005121-47.2004.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 874.195,93  

f) Principais fatos Execução Fiscal proposta para a cobrança dos valores 
relacionados nos Processos Administrativos nºs 
10855.501606/2004-01 (COFINS) – inscrição dívida 
ativa nº 80.6.04.114121-05, período de apuração 
abr/1999 a jun/1999, 10855.501607/2004-47 (PIS) – 
inscrição dívida ativa nº 80.7.04.030732-64, período 
de apuração fev/1999 a jun/1999, 
10855.501608/2004-91 (PIS/PASEP) – inscrição dívida 
ativa nº 80.7.04.030733-45, período de apuração 
jan/1999, 10855.800000/2003-66 (ITR) – inscrição 
dívida ativa nº 80.8.03.002839-21, período de 
apuração 1998 e 10855.800044/2003-96 (ITR) – 
inscrição dívida ativa nº 80.8.03.002842-27, período 
de apuração 1998. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002152-69.1998.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 12/06/1998 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 757.858,16  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa registradas sob os números 
80.6.97.171490-81 e 80.2.97.069088-31. O débito da 
primeira refere-se à CSLL e o da segunda, ao IRPJ. 
Ambos do ano de 1993. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 
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i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0000550-62.2006.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
do valor relacionado no Processo Administrativo nº 
13876.000206/2002-52 – inscrição dívida ativa nº 
80.7.05.021359-69, relativo ao PIS, período de 
apuração jan/2002; inscrição dívida ativa nº 
80.6.05.071839-80, relativa à COFINS, período de 
apuração jan/2002 a abr/2002; inscrição dívida ativa 
nº 80.3.05.001906-10, relativo ao IPI, período de 
apuração jan/2002 a mai/2002. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0004790-36.2002.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa registrada sob o número 755.925.234. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

PÁGINA: 69 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Processo Nº 0006281-78.2002.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos ICMS declaração 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0008076-85.2003.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa registrada sob o número 155.926.485. 
O débito decorre da entrega de declaração pela 
empresa. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0008321-18.2011.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 02/09/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.549.742,80  
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f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal aparelhada pela Certidão 
de Dívida Ativa n.º 1.040.476.134, gerada a partir do 
AIIM n.º 3046314 referente à falta de recolhimento 
do imposto, creditamento indevido e falta de 
apresentação dos documentos fiscais exigidos. Após 
recurso administrativo, teria restado prosseguimento 
do crédito tomado indevidamente no valor de R$ 
218.490,10 e multa imposta. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 18186.732744/2014-35 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/11/2014 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de requerimento de quitação antecipada, 
referente ao Programa de Aproveitamento de 
Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos, instituido 
pela Medida Provisória nº 651, convertido na Lei 
13.043, de 13 de novembro de 2014. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 16217.000016/2015-10 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 03/09/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de processo administrativo formalizado para 
fins de acompanhamento e controle do pedido de 
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adesão ao parcelamento da Lei 12.996/2014. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 16191.721380/2015-44 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/09/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex S/A Indústria e Comércio 

Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de pedido de revisão formulado com 

fundamento no artigo 11, da Portaria Conjuntiva 

PGFN/RFB nº 1.064/2015, por meio do qual se 

requereu a suspensão da exigibilidade do DARF 

gerado pelo sistema de consolidação e de todos os 

débitos vinculados ao programa e a revisao do 

calculo para efeitos de apuração do saldo e das 

parcelas. Pugnou-se qie o reclaculo observe: (i) 

computo dos descontos de prejuízo fiscal para 

chegar-se a base de calculo da antecipação e (ii) 

dispensa na emissão de pagamento por DARF no caso 

de amortização do saldo na forma da Lei nº 

13.043/2014 (quitação antecipada). 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 10010.031423/0614-99 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 30/06/2014 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal 
Réu: Eucatex S/A Indústria e Comércio 
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e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Expedido oficio nº 163/2014, ao juízo da 4ª Vara da 
Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São 
Paulo, requerendo informações sobre providencia a 
ser tomada quanto ao afastamento ou não do 
bloqueio de futuras restituições em nome da 
Eucatex. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0009104-40.2013.4.03.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/04/2013 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.816.642,99  

f) Principais fatos Trata-se de Ação rescisória com pedido de cautelar 
para suspender a execução dos honorários 
advocatícios fixados no acórdão rescindendo até o 
julgamento definitivo deste feito. Sustenta a 
plausibilidade do direito invocado, uma vez que o 
arbitramento não obedeceu aos regramentos do 
artigo 20, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil, 
notadamente ante a desproporcionalidade do valor 
(R$ 1.800.000,00), bem como o risco de lesão de 
difícil reparação, pois os atos executórios já foram 
iniciados, com prejuízo de sua atividade 
empresarial. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0005026-57.2013.4.01.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 
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c) Data de instauração 29/01/2013 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Interposto agravo do instrumento contra decisão 
que indeferiu a tutela antecipada. Deferida a 
produção de prova pericial, apresentados quesitos e 
indicado assistente técnico. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0005151-34.2014.4.03.0000 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 07/03/2014 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 186.900,00  

f) Principais fatos 11/12/2014 - Efetuada a garantia parcial por meio 
de penhora online e embargos a execução 
distribuídos. Em paralelo, pende julgamento do 
agravo de instrumento interposto contra a decisão 
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0003334-91.2006.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/02/2006 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 433.144,18  
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f) Principais fatos Trata-se de Execução fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa registradas sob os números 
80.6.05.071840-14, referente a cobrança da COFINS, 
período de apuração de jul/1993 a mar/1994, 
mai/1994 a set/1995, nov/1995; e 80.7.05.021361-
83, referente ao PIS, período de apuração jan/1993 
a out/1995. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0053676-77.2004.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 12/11/2004 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 91.463,48  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal ajuizada para cobrança 
dos valores relacionados nos processos 
administrativos nº 10880.545768/2004-35, inscrição 
dívida ativa nº 80.2.04.038917-85, relativo ao IRPJ, 
período de apuração abr/1997, jan/1998 a 
ago/1998; e 10880.545769/2004-80, inscrição em 
dívida ativa nº 80 7 04 030737-79 (antiga 
80.7.04.013846-02), relativo ao PIS, período de 
apuração jan/1998 a jun/1998 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0043995-78.2007.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/10/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos R$ 3.447.946,81  
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envolvidos 

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal proposta para cobrança 
dos valores inscrição das dívidas ativas nº 
80.2.07.011800-89 (Processo administrativo nº 
13876.000691/2002-64) relativo ao IRPJ e nº 
80.6.07.028118-12 (Processo Administrativo nº 
10855.003003/2006-00), relativo ao COFINS. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0005480-35.2003.4.03.6110 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 10/06/2003 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos 20/01/2015 - ajuizdo ação rescisória (Proc nº 
0009104-40.2013.4.03.0000 - Ficha 290673), que 
teve liminar indeferida. Nomeados bens a penhora e 
requerida a suspensão da excecução. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0040241-60.2009.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/10/2009 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 13.226.481,65  

f) Principais fatos Os débitos foram incluídos no parcelamento da Lei 
nº 11.941/09, exceto a CDA nº 80.3.09.000916-44 
que foi incluída no parcelamento da MP 470/2009. 
Execução sobrestada. 
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g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 
 

Processo Nº 0002681-66.2010.4.03.6500 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 06/08/2010 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 3.484.343,08  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa registradas sob os números 
80.3.09.001076-64 e 80.6.09.027621-30. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0047577-13.2012.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 14/12/2012 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 321.244,25  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa nº 80612017180-52, processo 
administrativo nº 10410.000287/2001-99. O débito 
decorre de pedido de compensação da COFINS, 
período de apuração dez/2000, com créditos de IPI, 
da Central Açucareira Santo Antônio, processo nº 
10410.004676/99-17. Em 09/02/2001, foi expedido 
o documento declaratório de compensação nº 
41.487 e esse valor não foi declarado em DCTF. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 
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h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0027756-86.2013.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/06/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 2.195.550,91  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa: CDA Processo 
administrativo Ficha (antigas) 80 3 12 002065-95 > 
16152.720283/2012-58 > IPI/1999 > 290645 80 3 12 
002066-76 > 16152.720770/2011-30 > IPI/1998/99 > 
290647 80 6 12 043693-00 > 10880.962112/2010-21 
> DCOMP/COFINS/2008 > 290648 80 6 12 043694-
90 > 10880.962113/2010-76 > 
DCOMP/COFINS/2008 > 290649 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0032595-57.2013.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/07/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 2.075.471,12  

f) Principais fatos Apresentada exceção de pré-executividade. Autos 
enviados à conclusão após manifestação da Fazenda 
Nacional. Requeremos a desistência referente a CDA 
nº 80.3.13000295-55 em razão da adesão ao REFIS 
(Reabertura). 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de Impacto Financeiro 
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perda do processo 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

   

 

Processo Nº 0004706-62.2007.8.26.0428 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 06/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 460.912,04  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa nº 117395. O débito decorre de auto 
de infração, por meio do qual a Administração 
Tributária Paulista glosou crédito aproveitado pela 
ECTX Indústria e Comércio Ltda.. O débito em 
referência é originalmente da Eucatex ECTX 
Indústria e Comércio Ltda., mas, no curso da 
execução, houve o redirecionamento para a Eucatex 
Tradindg. O DAA é responsável, nesta execução, 
exclusivamente pelos interesses da Eucatex Tradind 
e dos senhores Flávio Maluf e Otávio Maluf. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002635-60.2002.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 408.659,42  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa nº 80.7.01.009585-10, na qual estão 
alocados débitos de PIS, no período de 1993 a 1995. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 
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i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0010597-56.2010.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/10/2010 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 3.800.726,28  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pelas 
certidões de dívida ativa registradas sob os números 
80.3.07.000657-71, 80.3.07.000658-52, 
80.6.07.019892-60, 80.6.07.019893-40, 
80.7.07.004326-25 e 80.7.07.004327-06. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0002890-42.2007.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 14.237,42  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de dívida ativa nº 80.2.07.005898-62, cujo débito 
tem origem no processo administrativo nº 
10855.500481/2007-36. O débito decorre de valores 
do IRRF, apurados em jan/2001, out/2002 e 
nov/2002, declarados em DCTF. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0000556-69.2006.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 29/10/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.964.396,90  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal proposta para cobrança 
dos valores relacionados no processo administrativo 
13876.000378/2001-45, inscrição dívida ativa nº 
80.3.05.002253-41, relativo ao IPI, período de 
apuração mar/2001, inscrição dívida ativa nº 
80.6.05.083737-08, relativa à COFINS, período de 
apuração jan/2001 a mar/2001; 
13876.000229/2005-18, inscrição em dívida ativa nº 
80.7.05.024644-31, relativo ao PIS, período de 
apuração 1993 à 1995. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0001063-54.2011.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 07/02/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 128.426,77  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança 
de débito relativo à dívida de ICMS exigido através 
do AIIM nº 3.046.878-4, lavrado em 22/12/2005, e 
multa aplicada com base no RICMS (Dec. 45.490/00) 
pelas supostas infrações descritas e fundamentos 
indicados na CDA objeto da presente. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 0005109-33.2004.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/06/2007 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 265.044,44  

f) Principais fatos Execução Fiscal proposta para a cobrança dos 
valores relacionados nos processos administrativos 
nºs 10855.502447/2004-53 (IRRF), inscrição dívida 
ativa nº 80.2.04.021449-19, nº 10855.502448/2004-
06 (COFINS), inscrição dívida ativa nº 
80.6.04.114127-09, e nº 10855.502449/2004-42 
(PIS), inscrição dívida ativa nº 80.7.04.030736-98. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0017704-96.2009.805.0001 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 14/09/2009 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado da Bahia  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 11.502,40  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal para cobrança de ICMS. 
O débito decorre do auto de infração nº 
206833.0009/08-7, lavrado em razão de suposta 
ausência de recolhimento do imposto devido na 
qualidade de substituto tributário. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

R$ 11.502,40  

 

Processo Nº 0613434-52.0089.8.26.0014 
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a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/10/2011 

d) Partes no processo Autor: Fazenda do Estado de São Paulo  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 296.690,53  

f) Principais fatos Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 19/10/2011 
para cobrança de ICMS exigido através do AIIM 
3.144.352-7 lavrado em 15/02/2011. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0044856-54.2013.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 17/09/2013 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$  239.602,99  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela Certidão 
de Dívida Ativa nº 80613013234-91, Processo 
Administrativo nº 10410.005434/00-29. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0013870-77.2010.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 23/06/2010 

d) Partes no processo Autor: Eucatex Imobiliaria  
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança, com pedido de 
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liminar, objetivando a impetrante obter provimento 
jurisdicional determine a suspensão da exigibilidade 
da contribuição ao Funrural prevista no art. 25, I e II 
da Lei nº 8.870/94, desobrigando-a do recolhimento 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0003564-44.2013.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/03/2013 

d) Partes no processo Autor: Novo Prisma Agro Florestal  
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança, com pedido de 
liminar, objetivando a impetrante obter provimento 
jurisdicional determine a suspensão da exigibilidade 
da contribuição ao Funrural prevista no art. 25, I e II 
da Lei nº 8.870/94, desobrigando-a do recolhimento 
do tributo sobre a receita bruta da comercialização 
da produção rural. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0008156-68.2011.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 06/10/2011 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Ação Anulatória de Débitos visando seja 
declarada a suspensão de exigibilidade do crédito 
tributário, nos termos do artigo 151, inc. II, CTN, 
débito esse objeto do AIIM nº 3.144.349-7 - Nº 
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ordem 650/2011 (antigo), da qual foi notificada em 
14/12/2010, sob argumentação de que vendeu 
mercadorias para empresas cujas Inscrições 
Estaduais estariam inaptas, e, portanto, com a 
presunção que não houve a entrega das 
mercadorias, impôs multa de 30% sobre o valor das 
notas fiscais. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0011787-20.2011.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 16/12/2011 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 594.413,99  

f) Principais fatos Trata-se de Ação Anulatória visando obter 
provimento jurisdicional que anule o crédito 
tributário do ICMS referente ao período de jun/2007 
a dez/2007, contra ela constituído por meio do AIIM 
nº 3.144.352-7 de 14/10/2010 - N° de 
Registro/CDA:1.051.040.316. O referido AI foi 
baseado nas seguintes alegações: (i) A Autora 
deixou de pagar o valor de R$ 61.873,77, relativo a 
operações com ICMS nas operações de mercadorias 
destinadas à Área de Livre Comércio (ALC) sem 
comprovação de internamento e (ii) deixou de pagar 
o ICMS - substituição tributária, no valor de R$ 
21.657,10, relativo à operação destinada à ALC sem 
comprovação de internamento. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0006373-36.2014.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 
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b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/06/2014 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Despachada exceção de pré-executividade em razão 
da extinção do débito pelo pagamento. Após a 
PGFN, requerer prazo de 180 dias, solicitamos a 
extinção e a condenação em honorários, pois a CDA 
já foi extinta. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0020463-88.2011.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/11/2011 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

, 

f) Principais fatos Proferida sentença denegando a segurança. Recurso 
de apelação pendente de julgamento. Concluso com 
relatora: Desembargadora Federal Marli Ferreira 
desde 16/05/2014. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0000301-59.2007.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 30/08/2012 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos  
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envolvidos 

f) Principais fatos Alegou-se: (i) em relação à COFINS, os valores 
encontram-se extintos, pois foram compensados 
com o processo 92.0005844-2, mediante a 
autorização para compensação concedida na 
medida cautelar, processo nº 94.0011323-4 
(FINSOCIAL); (ii) quanto ao PIS, também estão 
extintos em razão da compensação com valores do 
processo nº 92.0033784-8 (PIS DECRETO LEI 
2445/88 E 2449/88); (iii) alegou-se, também, a 
prescrição do direito de ação em razão do 
transcurso do prazo para execução destes débitos. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0000303-29.2007.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 18/01/2007 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Alegou-se : i) pagamento integral, na data do 
vencimento, dos valores relativos ao IRPJ, (ii) em 
relação ao PIS, sua extinção em razão da 
compensação com valores do processo nº 
92.0033784-8; bem como (iii) prescrição do direito 
de ação em razão do transcurso do prazo para 
execução destes débitos. Diante do pedido da 
Procuradoria de suspensão da execução em razão 
das negociações envolvendo a Lei nº 11.941/2009, o 
magistrado entendeu por julgar extinto os embargos 
sem resolução do mérito. Como os débitos não 
foram incluídos no parcelamento, foi interposto 
recurso de apelação, o qual encontra-se pendente 
de julgamento. 04/11/2013 - autos em conclusão 
desde 05/12/2012. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver  
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provisão 

 

Processo Nº 0011176-43.2006.8.26.0526 e 526.01.2004.005109-5 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/11/2006 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Alegações: (i) pagamento integral do IRRF; (ii) 
compensação dos débitos de COFINS com o 
processo nº 99.61.10.001461-3 (COFINS, base de 
cálculo ,Lei 9718/98); (iii) compensação dos débitos 
de PIS com o processo nº 99.61.10.001532-0 PIS , 
base de cálculo , Lê 9718/98); (iv) e prescrição do 
direito de ação, em razão do transcurso do prazo 
para execução dos débitos em questão. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0123291-10.2009.8.05.0001 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 14/09/2009 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de embargos à execução em referência. No 
mérito, alegou-se que, em parte das notas, houve o 
devido recolhimento do imposto. Na outra parte, 
alegou-se que as mercadorias não estão sujeitas ao 
regime da substituição tributária. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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Processo Nº 10410.004478/20001-20 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 15/10/2001 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 138.532,88  

f) Principais fatos O débito encontra-se com a exigibilidade suspensa 
em razão de liminar concedida pelo STJ, na Medida 
Cautelar nº 16.120-AL/STJ (número único 0195062-
74-2009.3.00.0000) que reconheceu a vigência do 
Acórdão de origine favorável a compensação, no 
qual pende Recurso Especial apresentada pela 
União. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 19675.000576/2013-13 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 28/10/2003 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 350.044,26  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração lavrado em razão de 
suposto recolhimento a menor do tributo. Glosa de 
créditos decorrentes de decisão judicial, 
mercadorias da Zona Franca de Manaus e 
Decadência. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 10410.001266/2001-91 
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a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 23/03/2001 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 19.073,89  

f) Principais fatos Trata-se de Processo Administrativo instaurado em 
decorrência do pedido de compensação da COFINS, 
período de apuração jan/2001, com créditos de IPI, 
da Central Açucareira Santo Antônio, processo 
nº10410.003231/2000-71. A compensação não foi 
homologada, determinando-se o encaminhamento 
deste processo para cobrança 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 10855.907891/2012-71 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 22/11/2012 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 29.770,29  

f) Principais fatos Compensação não homologada por despacho 
decisório proferido em 05/12/2012. Débito inscrito 
em dívida ativa sob o nº 80 3 14 000021-10. Autos 
no PROCU SECC FAZ NAC-SOROCABA-SP desde 
19/12/2013. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0001606-33.2006.8.26.0526 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 
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c) Data de instauração 24/02/2006 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda do Estado de São Paulo 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Ação Ordinária de inexistência de 
relação jurídico-tributária com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela, em face da 
Fazenda do Estado de São Paulo, a fim da 
declaração a não inclusão, na base de cálculo do 
ICMS, dos valores relativos às mercadorias dadas em 
bonificação, por ser inconstitucional e ilegal, 
conforme Lei Complementar nº 87/96, art. 13, inc. I, 
§1º e princípios como da Tipicidade Tributária, da 
Legalidade, Estrita Legalidade em Matéria Tributária 
e da Segurança Jurídica. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0009158-20.2005.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 08/06/2005 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 
relação jurídico-tributária com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela em face da 
Fazenda Pública Federal. A autora requer o 
reconhecimento de seu direito em excluir da base 
de cálculo do IPI os valores relativos às mercadorias 
dadas em bonificação; à compensação 
administrativa, mediante escrituração fiscal, dos 
valores indevidamente recolhidos a tal título, com 
parcelas vencidas e vincendas do mesmo imposto, 
acrescidos da taxa SELIC, afastando a disposição do 
art. 170-A do CTN. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 
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i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0026591-37.2005.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 21/11/2005 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela 
antecipada, contra cobrança de Contribuição 
Previdenciária sobre a folha de salário, de acordo 
com a Emenda constitucional n. 33/2001, que 
acrescentou o § 2º do art.149, determinando que a 
contribuição não incidirá sobre as receitas 
decorrentes de exportação. No pedido, requer o 
reconhecimento da imunidade em relação á 
Contribuição Previdenciária, e o direito de proceder 
a compensação tributária com qualquer tributo 
administrado pelo INSS, desde a vigência da Emenda 
n. 33/2001. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Provável 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0015579-79.2012.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 30/08/2012 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 19.078.113,00  

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança, objetivando 
ordem judicial que determine a suspensão da 
exigibilidade do débito alocado no processo 
administrativo nº 16152.720770/2011-30. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de Impacto Financeiro 
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perda do processo 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0059832-32.2014.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 26/11/2014 

d) Partes no processo Autor: ECTX Indústria e Comércio Ltda.  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de embargos a execução fiscal opostos em 
face da execução fiscal nº 0048978-
47.2012.4.03.6182. Alegada prescrição e a 
compensação com indébitos de PIS reconhecidos 
em decisão judicial transitada em julgado 
(incostitucionalidade dos decretos - leis n 2445/88 e 
2449/88). 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0030662-88.2009.4.03.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 03/09/2009 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 5.010.125,48  

f) Principais fatos Trata-se de execução fiscal aparelhada pela certidão 
de divida ativa n 80.3.07.000846-44 (Processo 
administrativo n 10855.001.307/2007-13). O débito 
decorre da entrega de declarações pelo contribuinte 
e foi incluído no parcelamento instituido pela lei n 
11.941/2009. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver  
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provisão 

 

Processo Nº 10314.728567/2014-78 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/11/2014 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 32.059.532,77  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração lavrado em face da 
tributação do prejuízo fiscal utilizada na forma da lei 
n 11.941/2011 e tributação de reversão de exclusão, 
relativamente ao IRPJ E CSLL. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 10314.728868/2014-00 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 04/12/2014 

d) Partes no processo Autor: Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 6.496.172,74  

f) Principais fatos Trata-se de auto de infração lavrado em face da 
tributação do prejuízo fiscal utilizada na forma da lei 
n 11.941/2011 e MP 470, relativamente ao COFINS e 
a PIS/PASEP. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 10314.728888/2014-72 

a) Juízo Judicial 
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b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 04/12/2014 

d) Partes no processo Autor: Fazenda Nacional e Receita Federal  
Réu: ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 173.701,51  

f) Principais fatos Trata-se de termo de arrolamento de bens e direitos 
lavrados em virtude de os créditos tributários 
somados, excederem 30% do seu patrimonio e R$ 
2.000.000,00. Arrolada a participação societária na 
Eucatex S/A no valor de R$ 50.203.898,71. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0016502-38.2013.4.03.0000 e 0054936-24.2006.403.6182 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 15/07/2013 

d) Partes no processo Autor: Eucatex Distribuídora de Solventes  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.752.647,28  

f) Principais fatos Agravo do instrumento com pedido de efeito 
suspensivo contra decisão proferida nos autos dos 
embargos a execução n 0030288 - 
09.2008.403.6182, em tramite perante a 3ª Vara 
Federal das execuções fiscais da seção judiciária de 
São Paulo. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

Possível 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0025348-43.2014.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 19/12/2014 

d) Partes no processo Autor: ECTX S/A  
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Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de mandado de segurança impetrado com 
o fim de reconhecer a inexigilidade do PIS e da 
COFINS incidente sobre o ICMS, com a declaração 
do direito a compensação administrativa. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 0014876-46.2015.4.03.6100 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 31/07/2015 

d) Partes no processo Autor: ECTX S/A  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de ação ordinaria cumulada com repetição 
de indébito e pedido de antecipação dos efetiso da 
tutela, em que requerida o reconhecimento de 
ilegalidade e ionconstitucionalidade da inclusão do 
valor do frete na base de calculo do IPI, previsto no 
artigo 14, da Lei nº 4502/64, com redação conferida 
pelo artigo 15, da Lei nº 7798/89, por violação do 
artigo 146, inciso III, alinea "a", da Constituição 
Federal e do artigo 47, inciso II, alinea "a", do CTN. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

            

Processo Nº 16191.721382/2015-33 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 25/09/2015 

d) Partes no processo Autor: Eucatex Distribuídora de Solventes  
Réu: Fazenda Nacional 

e) Valores, bens ou direitos  
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envolvidos 

f) Principais fatos Trata-se de pedido de revisão formulado com 
fundamento no artigo 11, da Portaria Conjuntiva 
PGFN/RFB nº 1.064/2015, por meio do qual se 
requereu a suspensão da exigibilidade do DARF 
gerado pelo sistema de consolidação e de todos os 
débitos vinculados ao programa e a revisão do 
calculo para efeitos de apuração de saldo e das 
parcelas. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 

 

 

Processo Nº 13876.720908/2014-90 

a) Juízo Judicial 

b) Instância 1ª Instância 

c) Data de instauração 01/12/2014 

d) Partes no processo Autor: Eucatex Distribuídora de Solventes  
Réu: Receita Federal 

e) Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 

f) Principais fatos Trata-se de requerimento de quitação antecipada, 
referente ao Programa de Aproveitamento de 
Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos, instituido 
pela Medida Provisória nº 651, convertido na Lei 
13.043, de 13/11/2014. 

g) Chance de perda (provável, 
possível e remota) 

 

h) Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Impacto Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver 
provisão 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas 

sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores 

ou investidores do emissor ou de suas controladas. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Os processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e que não tenham sido 

divulgados nos itens 4.3 e 4.4. são os abaixo: 

 

 

Processo Civil Nº 0027569.02.2009.8.26.0053 

a) Juízo 4ª Vara de Fazenda Pública do Estado de SP 

b) Instância 1ª instância 

c) Data de instauração 03/08/2009 

d) Partes no processo Autor: Ministério Público do Estado de São 
Paulo 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio e mais 11 
partes entre pessoas físicas e jurídicas 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 287.099.067,34 

f) Principais fatos Restituição do valor ora mencionado, ou, 
alternativamente conversão em ações da 
Companhia 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Impacto financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão R$ 0,00 

 

Processo Nº 0043577.49.2012.8.26.0053 

a) Juízo 4ª Vara Fazenda Pública do Estado de SP 

b) Instância 1ª instância 

c) Data de instauração 19/09/2012 

d) Partes no processo Autor: Ministério Público do Estado de SP 
Ré: Eucatex S/A Indústria e Comércio  

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 10.000,00 

f) Principais fatos Processo Encerrado – Carga Definitiva 
realizada pela Municipalidade 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota  

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

 

i) Valor provisionado, se houver provisão  
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas 

semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas 

sejam parte. 
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4.7 - Outras contingências relevantes

As outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores, que a Companhia julga como importantes para 

fundamentar a decisão de investimentos pelos investidores, estão descritas abaixo: 

 

 

Inquérito Civil Nº 14.0414.00024.2438/2014-4 
Termo de Ajustamento de Conduta 

a) Juízo Promotoria de Justiça de Salto 

b) Instância 1ª instância 

c) Data de instauração 15/10/2014 

d) Partes no processo Autor: Ministério Público do Estado de SP 
Requerida: ECTX S/A 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos Sem valor envolvido 

f) Principais fatos Adequação do sistema de tratamento de 
efluentes líquidos. Celebrado TAC em 
14/12/2015 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Financeiro  

i) Valor provisionado, se houver provisão  

 

  

Ação Civil Pública 
Processo Nº001337-89.2015.5.15.0025 

a) Juízo Procuradoria do Trabalho de Bauru 

b) Instância 1ª instância  

c) Data de instauração 17/12/2015 

d) Partes no processo Procuradoria do Trabalho de Bauru 
Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 1.000.000,00 

f) Principais fatos Aplicação da NR.12 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Remota  

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão  

 

 

Ação Civil Pública 

Processo Nº0000168-02.2011.5.2015.0025 

a) Juízo Procuradoria do Trabalho de Bauru 

b) Instância 1ª instância  

c) Data de instauração 17/01/2011 

d) Partes no processo Procuradoria do Trabalho de Bauru 
Eucatex S/A Indústria e Comércio 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos R$  500.000,00  

f) Principais fatos Eliminação ruído, poeira, rotulagem nos 
produtos químicos e reparação ao meio 
ambiente 
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g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

remota 

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão  

 

 

Inquérito Civil  

Processo Nº14.0414.0000113/2016-1 

a) Juízo Promotoria de Justiça de Salto 

b) Instância 1ª instância  

c) Data de instauração 22/22/2015 

d) Partes no processo Promotoria de Justiça de Salto 
ECTX S/A 

e) Valores, bens ou direitos envolvidos  

f) Principais fatos Emissão ruído e pó e destinação de resíduos. 
Eucatex ainda não foi intimada para se 
manifestar 

g) Chance de perda (provável, possível e 
remota) 

Possível  

h) Análise do impacto em caso de perda do 
processo 

Financeiro 

i) Valor provisionado, se houver provisão  
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Não se aplica a Companhia. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

As atividades da Companhia à expõe a diversos riscos, dentre estes o risco de mercado, liquidez  e ambiental. A 

Administração dispõe de procedimentos para gerir essas situações, podendo utilizar instrumentos de proteção para 

diminuir os seus impactos. Tais procedimentos incluem o monitoramento dos níveis de exposição a cada risco de 

mercado, além de estabelecer limites para a respectiva tomada de decisão. Todas as operações de instrumentos de 

proteção realizadas tem como propósito resguardar suas dívidas, considerando que não são realizadas operações com 

instrumentos financeiros derivativos alavancados. 

  

a) Risco de Mercado 

 

Os principais riscos de mercado atrelados às operações da Companhia estão ligados às variações da taxa de juros, 

cambiais e de crédito. 

Risco com taxa de juros 

O risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros 

que impactam as despesas financeiras relativas à empréstimos e financiamentos captados no mercado. As taxas de juros 

de mercado são monitoradas continuamente, com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de 

operações para proteção contra o risco de volatilidade destas taxas. 

Risco com taxa de câmbio 

O risco associado decorre da possibilidade da incidência de perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que 

reduzam valores nominais faturados ou aumentam valores captados no mercado. É realizado monitoramento periódico 

da exposição líquida de ativos e passivos em moeda estrangeira, sendo que é adotada política de efetuar hedge somente 

para os vencimentos de curto prazo. 

 

b) Risco de crédito 

 

A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus 

negócios. Os seguintes procedimentos são adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas 

contas a receber: 

 diversificação de sua carteira de recebíveis; 

 seletividade de seus clientes; 

 acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios; e 

 limites individuais de posição. 

No que diz respeito às negociações financeiras e demais investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com 

instituições que considera sólida. 

Com relação ao risco de crédito associado às instituições financeiras, o “Grupo Eucatex” atua de modo a diversificar essa 

exposição entre instituições financeiras de primeira linha. 
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c) Risco de liquidez 

 

O risco de liquidez é quando a Companhia não possui recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 

financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e os pagamentos previstos. 

Para administrar a liquidez do caixa, em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e 

recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. Além disso, a Companhia possui linhas de 

crédito aprovadas com instituições financeiras para capital de giro. 

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados, onde os valores apresentados incluem o 

valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na 

data de 31 de dezembro de 2015:  

 

 

 

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade 

de cumprimento das obrigações, caso este seja concretizado.  

A estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido, composto pelo saldo de empréstimos e 

financiamentos, debêntures deduzidos pelo saldo de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários , e pelo 

saldo do patrimônio líquido, incluindo o saldo de capital emitido e todas as reservas constituídas. 

 

Gestão de capital 

O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar a disponibilidade de linhas de crédito, visando 

fazer face a manutenção da sua liquidez e a obtenção de taxas de juros compatíveis com a sua atividade, com o objetivo 

de maximizar o retorno ao acionista. Além disso, administra a estrutura do capital e a ajusta, considerando as mudanças 

nas condições econômicas. 

Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos durante o período findo em 31 de dezembro de 2015 

em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Fornecedores 150.151                 -                             -                             -                             -                             -                             150.151                 

Financiamentos 185.449                 47.136                    38.498                    15.099                    13.995                    13.950                    314.127                 

Debêntures 25.168                    12.220                    -                             -                             -                             -                             37.388                    

Contas a pagar 20.029                    -                             -                             -                             -                             -                             20.029                    

Total 380.797                 59.356                    38.498                    15.099                    13.995                    13.950                    521.695                 
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d) Riscos ambientais - Atividade Florestal/Industrial 

 

A Divisão Florestal declara, em sua Política Ambiental, que assume princípios em suas ações para preservação e 

conservação do meio ambiente e na sua “Missão, Visão e Valores”, o bom relacionamento com as comunidades do 

entorno. 

Poluição do ar: controlada e verificada por meio de medições periódicas realizadas nas máquinas, equipamentos e 

geradores que desenvolvem as atividades florestais, cumprindo os níveis determinados por lei estadual. 

Recursos hídricos: 

 Quantidade: por meio da obtenção da outorga de uso de água, é controlado o volume utilizado e descartado nos 

efluentes.  

 Qualidade: realizadas amostragens e análises periódicas na montante, efluentes e jusante, comparando com 

padrões de legislação federal e estadual, a captação de água para abastecimento das fábricas, obedecendo à 

legislação ambiental de cada localidade e às licenças de operação das Unidades. Cabe destacar que em 

decorrência de uma possível crise hídrica, a Companhia adotou medidas que visam mitigar os riscos da falta de 

abastecimento de água em suas dependências.  

Conservação dos solos: realizados monitoramentos mensais, e posterior tomada de ações para mitigar possíveis 

impactos negativos causados pelas atividades florestais. 

Ativos florestais: por meio de rondas diárias e monitoramentos são realizados controles para proteção contra pragas, 

incêndios e plantas daninhas. 

Biodiversidade: são mantidas matas naturais, entremeadas com plantios de eucalipto, em cumprimento a legislação 

federal nas formas de APP (Área de Preservação Permanente) e Reserva Legal. 

Resíduos e rejeitos: o armazenamento, descarte e controle é realizado por meio de gestão de resíduos que permite dar 

destino correto à todos os resíduos gerados nas atividades florestais, para empresas habilitadas e licenciadas pelo órgão 

ambiental, seguindo as legislações estaduais e federais. 

Comunidades do entorno: abertura de canal de diálogo participativo com as comunidades diretamente afetadas pelas 

atividades florestais, três meses antes de iniciar os trabalhos para levantamento dos impactos positivos e negativos da 

atividade na comunidade e possíveis forma de mitigação, por meio de geração de emprego, Educação Ambiental, entre 

outros. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Empréstimos e financiamentos 16.884                              5.486                                 314.127                           251.704                           

Debêntures -                                       -                                       37.388                              62.388                              

(-) Caixa e equivalente de caixa e TVM (2.045)                                (1.685)                                (17.585)                             (21.068)                             

Dívida líquida 14.839                              3.801                                 333.930                           293.024                           

Patrimônio líquido 1.173.328                       1.162.485                       1.173.328                       1.162.845                       

Patrimônio líquido e dívida líquida 1.188.167                       1.166.286                       1.507.258                       1.455.869                       

Índice de alavancagem financeira 1% 0% 28% 25%

Descrição
Controladora Consolidado
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

Os principais riscos de mercado atrelados às operações da Companhia estão ligados à variação da Taxa de Juros de Longo 

Prazo - TJLP, para linhas de empréstimos e financiamentos nacionais, e aplicações financeiras em moeda nacional, que 

utilizam a variação do CDI. Para linhas de crédito em moeda estrangeira, os principais riscos estão associados à variação 

cambial e da taxa libor. 

 

Risco de taxa de juros 

Empréstimos e financiamentos: a Companhia possui linhas de FINAME, Capital de Giro, FINIMP, SACE, CCE/Real, Pré-

Pagamento de Exportação e Adiantamentos de Contrato de  Câmbio – ACC e CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do 

Agronegócio), e todas se apresentam divulgadas pelo valor de mercado. As aplicações com CDI estão registradas a valor 

de mercado, conforme cotações divulgadas pelas respectivas instituições financeiras e as demais se referem, em sua 

maioria, ao certificado de depósito bancário e operações compromissadas. Portanto, o valor registrado desses títulos não 

apresentam diferenças significativas para o valor de mercado. 

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas o qual a Companhia está exposta na data base de 

período findo em 31 de dezembro de 2015, foram definidos 3 (três) cenários diferentes. Com base nos valores da TJLP e 

nas taxas de câmbio (US$) vigentes em 31 de dezembro de 2015, foi definido o cenário provável que impactaria os 

resultados futuros, e a partir deste, calculadas variações de 25% e 50%. 

Para cada cenário, foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo 

de vencimentos de cada contrato programado para ser liquidado a partir de 2016. A data base utilizada para os 

empréstimos e financiamentos foi 31 de dezembro de 2015, projetando os índices para um ano e verificando a 

sensibilidade dos mesmos em cada cenário. 

 

Derivativos: os instrumentos derivativos contratados pela Companhia tem o propósito de proteger as operações contra 

os riscos de variação cambial e não são utilizados para fins especulativos. 

Nas operações com derivativos não existem verificações, liquidações mensais ou chamadas de margem, sendo o contrato 

liquidado no seu vencimento, estando contabilizado a valor justo quando existentes, considerando as condições de 

mercado, quanto a prazo e taxas de juros. 

Em 31 de dezembro de 2015 o “Grupo Eucatex” não possuía nenhum contrato dessa modalidade. 

Aplicações financeiras: com finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas aplicações financeiras ao qual a 

Companhia estava exposta no período findo em 31 de dezembro de 2015, foram definidos 3 (três) cenários diferentes. 

Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, foi obtida a projeção do CDI para os próximos 12 meses, 

cuja média foi de 14,86% para o ano de 2015 e este definido como cenário provável. A partir deste, foram calculadas 

variações de 25% e 50%. 

Operação Risco 31/12/2015 Cenário I Cenário II Cenário III

Correção da TJLP 5,00% 7,50% 9,00%

Financiamentos – Finame TJLP 2.309                          115                               173                               208                               

Variação cambial 10,00% 12,50% 15,00%

Empréstimos e Financiamentos em moeda estrangeira US$/EURO 201.953                    20.195                       25.244                       30.293                       

Alteração no CDI 14,86% 18,58% 22,29%

Empréstimos e Financiamentos em reais CDI 109.865                    16.326                       20.407                       24.489                       
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

 

 

 

Para cada cenário, foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a incidência de tributos sobre 

os rendimentos das aplicações. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2015, projetando um ano e 

verificando a sensibilidade do CDI em cada cenário. 

 

 

Risco com taxa de câmbio 

O risco associado decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de 

câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado. É feito monitoramento, 

periodicamente, a exposição líquida de ativos e passivos em moeda estrangeira, sendo que é adotada a política de 

efetuar hedge somente para os vencimentos de curto prazo. 

Está demonstrada a seguir a exposição, por moeda, em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014, a qual 

considera os valores patrimoniais de empréstimos e financiamentos e das disponibilidades: 

 

 

 

Saldo Risco Cenário I Cenário II Cenário III

CDI 14,86% 11,15% 7,43%

Aplicação Financeira Posição 31/12/2015 13.684 2.033                   1.525                   1.017                   

EM MILHARES DE REAIS

Consolidado 31/12/2015 31/12/2014

Empréstimos e financiamentos:

Dólar norte-americano 199.729                    125.098                    

Euro 2.224                          3.195                          

Total (1) 201.953                    128.293                    

Disponibilidades e conta a receber:

Dólar norte-americano 19.375                       10.940                       

Euro 13 10                                  

Total (2) 19.388                       10.950                       

Exposição líquida ( 1 - 2 ):

Dólar norte-americano 180.354                    114.158                    

Euro 2.211                          3.185                          

Total 182.565                    117.343                    
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5.3 - Descrição dos controles internos

a) Práticas da organização relativas ao seu sistema de controles internos 

 
O sistema de controles internos da Companhia é mantido dentro de um ambiente de governança que assegura que seus 

processos estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela Administração, com a legislação e de acordo com 

seu código de ética e de conduta. Isso permite que suas práticas sejam avaliadas, inclusive pela auditoria externa, que 

pode afirmar que as demonstrações financeiras da Companhia estão livres de erros materiais e sem deficiências 

significativas. 

 

 

b) Estruturas organizacionais envolvidas 

 

O Conselho de Administração é responsável pela nomeação da Diretoria Estatutária, por deliberar sobre temas sob sua 

alçada, bem como a aprovação das demonstrações financeiras. 

 A Diretoria Executiva, composta pela Presidência e Vice-Presidências, possui as seguintes responsabilidades: 

 organização das atividades das demais diretorias; 

 definição das políticas de gestão de risco; 

 escolha e destituição dos auditores independentes; e 

 ouvidoria das demandas/denúncias realizadas através do canal de ética. 

 

Cabe a área de Controladoria com apoio da Auditoria Interna: 

 verificar o cumprimento da legislação aplicável; 

 monitorar o fluxo de informações e a integridade dos mecanismos de controles internos; 

 avaliar a adequação dos relatórios gerenciais emitidos pela Administração, referentes aos aspectos contábeis, 

financeiros e gestão de riscos, garantindo a sua integridade, forma e conteúdo; 

 avaliar as recomendações de melhorias nos controles internos da Companhia e adotar as medidas para 

implantação das mesmas; e 

 avaliar a efetividade dos controles internos, para assegurar a aderência da Companhia  aos requerimentos legais. 

 
A área de Auditoria Interna é responsável pela avaliação dos processos relevantes da Organização, bem como atuar em 

denúncias recebidas através do Canal de Ética, além dos outros processos iniciados nas diretorias executiva e 

operacionais da Companhia. Também identifica riscos, levando em consideração os objetivos estratégicos, reportando-se 

diretamente à Presidência. 

O Canal de Ética/Ouvidoria tem como objetivo garantir a transparência do Grupo Eucatex, onde os seus colaboradores e 

demais stakeholders, poderão utilizar essa ferramenta para relatar condutas contrárias aos princípios éticos da 

Companhia, definidos no seu Código de Ética e Conduta. Como exemplo de denúncias, pode-se citar: desperdício de 

recursos, corrupção, fraude, furto, divulgação de assuntos sigilosos, suborno, desvios, sonegação de impostos e 

superfaturamento. 

 

 

c) Eficiência dos controles internos 
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5.3 - Descrição dos controles internos

 
A eficiência dos controles internos é avaliada periodicamente pela Auditoria Interna, através da avaliação dos principais 

processos, e pela Auditoria Externa, através de relatórios que apontam as principais deficiências.  

A Administração acompanha a correção dos desvios identificados e chancela a implementação de novos controles, bem 

como a melhoria nos processos existentes, se houver recomendação nesse sentido. 

 

 

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado 

 

A Administração da Companhia entende que as recomendações nos controles internos reportados pelo auditor 
independente, os quais abrangem a auditoria de sistemas, apuração e recolhimento de impostos diretos e indiretos, 
registro de ativos e passivos contingentes e aderência às normas contábeis, não impactam de forma relevante as 
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013. 

Em que pese todas as recomendações de melhorias e controles sugeridas no relatório não serem relevantes nem 
distorcem a interpretação das demonstrações financeiras, as mesmas serão incorporadas de forma a aprimorar os 
controles da Companhia. 

 

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado 

 
 
A Administração concorda com o relatório do auditor independente sobre os controles internos da Companhia 
relacionados ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013, não tendo sido identificadas deficiências ou 
recomendações significativas sobre os controles internos. De acordo com a avaliação da Administração, as demais 
deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções que 
possam surgir nas demonstrações financeiras. 

O relatório de 31 de dezembro de 2015 ainda não foi emitido pela Auditoria, uma vez que os mesmos possuem um prazo 
de até 60 dias para emissão da carta, contados a partir da data da emissão do parecer de auditoria. 
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5.4 - Alterações significativas

Foram anunciados novos aumentos de oferta pela Concorrência, o que reforça a tese de que se espera uma demanda 

mais robusta no futuro, porém pode elevar o risco de uma sobreoferta o que, no médio prazo, poderá vir a prejudicar a 

lucratividade de todo o setor. Por outro lado, o cenário desafiador para todos os participantes do mercado já produziu 

efeitos não planejados, como fechamento programado e temporário de fábricas pela concorrência e outras paralisações, 

que de certa forma podem amenizar o problema de sobreoferta.   
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

20/08/1969

23/11/1951

Sociedade Anônima

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado

PÁGINA: 114 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



6.3 - Breve histórico

A Eucatex foi fundada em 1951 e iniciou suas atividades com a produção de forros e isolantes a partir de fibras de 

madeira de eucalipto. Os recursos financeiros gerados pela atividade, desde o início de sua operação, foram investidos na 

implantação, no final da década de 60 e início de 70, de linhas de fabricação de chapa-dura (chapa de fibra de madeira de 

alta densidade), produto que até hoje, é um dos carros-chefes da empresa. 

Na década de 80, a Companhia iniciou seu processo de diversificação e verticalização, inaugurando linhas de 

revestimento de chapas e de montagem de portas e painéis de divisória em Salto/SP. No processo de  diversificação, a 

Companhia investiu em diversos pequenos negócios: Lã de Vidro, Lã de Rocha, Substratos Agrícolas, Argilas Ativadas, 

Produtos Metálicos, Terpenos, entre outros que em sua maioria foram fechados  ou alienados, após o ano de 1996, 

quando o Sr. Paulo Maluf, adquiriu o controle acionário, que era exercido pelos seus irmãos. Na ocasião, assumiu a 

presidência executiva do Grupo Eucatex o filho do Sr. Paulo Maluf, Flavio Maluf e o mesmo exerce o cargo até os dias 

atuais. 

Além da alienação e descontinuidade de negócios citados anteriormente nascidos no processo de diversificação, a 

estrutura organizacional da Companhia que, em 1995, era composta de 23 Diretorias e mais de 5,6 mil funcionários, foi 

ajustada até culminar nos dias atuais com quadro de, aproximadamente, 2 mil funcionários. 

Nos anos de 1995 e 1996, foram inauguradas duas novas unidades fabris, a de Tintas Imobiliárias em Salto/SP e a de 

Produção de MDP (Medium Density Particleboard) em Botucatu/SP. Nessa época, a Companhia já carecia de uma 

estrutura de capital adequada e parte dos investimentos citados foram realizados com linhas de financiamento 

desfavoráveis, seja em função do prazo e do custo. Mais tarde, em 1999, foi inaugurada a fábrica de Pisos Laminados, na 

Unidade Fabril de Botucatu/SP. 

Em 2001, a Companhia inaugura sua subsidiária Eucatex North América (ENA), em Atlanta-EUA, responsável pela 

distribuição dos seus produtos naquele país e por toda atividade de exportação do Grupo Eucatex. 

O final da década de 90 e início dos anos 2000 foram marcados por crises externas: Ásia, Rússia, México, Apagão, 11 de 

setembro, que tiveram impacto negativo nos resultados e na estrutura de capital da Companhia. O Risco Brasil e a 

escassez de linhas de crédito externas para o país, no momento em que venciam suas linhas de crédito em moeda 

estrangeira, sufocaram a Companhia, a obrigando, em 2003, recorrer ao instituto da Concordata Preventiva, extinta em 

2005 com a criação da Lei de Recuperação Judicial, possibilitando o pagamento dos credores operacionais, restando 

somente os credores financeiros. Para o pagamento desses últimos credores, a Companhia solicitou a migração para essa 

nova lei, o que permitia tratamento diferenciado para o seu pagamento. O acerto definitivo ocorreu em 2007, quando em 

Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial proposto pela Companhia foi aprovado integralmente. 

Esse plano previa: dação em pagamento em terras e florestas, uma parcela em dinheiro e a conversão de parte do 

endividamento em ações. Em 2009, foi homologado o final do plano e a partir desse ponto, a Eucatex encontrava-se com 

uma estrutura de capital adequada, de baixa alavancagem e preparada para um novo ciclo de crescimento. 

Após 2003, a Companhia realizou uma série de investimentos na modernização e no aumento de capacidade de suas 

unidades industriais. Para se ter uma idéia, a Unidade de MDP, em Botucatu/SP, foi planejada para produzir 600 m³/dia e 

passou para mais de 1.200 m³/dia; a Unidade de Chapa de Fibra, em Salto/SP, possuía 16 caldeiras que consumiam óleo e 

foram substituídas por duas modernas caldeiras que consomem biomassa. Alinhada a esse projeto, a Companhia foi 

pioneira na implantação do primeiro projeto de reciclagem de madeira em escala industrial da América do Sul, com 

capacidade de processamento de 20 mil toneladas por mês, para consumo em suas caldeiras de biomassa. 

No ano de 2008, a Eucatex iniciou o projeto de implantação da nova unidade de produção de T-HDF/MDF (Thin High 

Density Fiberboard/ Medium Density Fiberboard), em Salto/SP, que entrou em operação em novembro/2010. 

Em 2011, a Eucatex comemorou 60 anos de uma história construída sobre pilares que a transformaram em uma das 

maiores empresas do Brasil. Desde sua fundação, é reconhecida por seu pioneirismo, sua qualidade, tecnologia de ponta 

e pela preocupação com o meio ambiente. Em suas fábricas, somente são utilizadas madeiras de eucalipto reflorestado, 

cujas áreas florestais ocupam mais de 46 mil hectares, sendo um terço destinado a reservas naturais. 
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6.3 - Breve histórico

 

 

 

A Companhia trabalha com seriedade, investindo em sustentabilidade e tecnologia, com o objetivo de fabricar produtos 

de qualidade, tornando-a numa marca reconhecidamente sólida. 

 

Abaixo, destaques dos 60 anos de história. 

 

 
 

Atualmente, a Eucatex detém, do mercado nacional: 49% em Chapas de Fibra de madeira, 10% em T-HDF /MDF e 14% em 

MDP. Ainda neste mercado, é líder no segmento de painéis de divisórias e tem forte presença no mercado de pisos 

laminados, com 40% de participação. Além desses, a Companhia também produz e comercializa Tintas Imobiliárias, 

mercado no qual detém, aproximadamente, 8% e tintas para consumo próprio, utilizada na pintura de chapas e 

impressão de papel. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Não há pedidos de falência fundados em valor relevante e pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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6.6 - Outras informações relevantes

A Companhia entrou com pedido de concordata preventiva em 16 de abril de 2003, como parte de um processo de 

reestruturação financeira, onde na petição inicial, propunha o pagamento dos fornecedores quirografários em duas 

parcelas, a primeira parcela, 40% do montante total, com vencimento em 12 meses e, os restantes, com vencimento em 

24 meses. 

A Eucatex era operacionalmente saudável, entretanto, no ano de 2003, período que antecedeu o processo de 

Recuperação Judicial, carecia de uma estrutura de capital adequada, situação essa agravada por diversos fatores, como: 

sucessivas crises de juros ocorridas no período de 1997/1998, desvalorização cambial de 1999, crise energética ocorrida 

em meados de 2001 e o ataque terrorista ocorrido em 11 de Setembro de 2001, conduzindo a Companhia para uma 

situação de dificuldade de ordem financeira, não restando alternativa senão recorrer ao expediente legal da Concordata 

Preventiva. 

A partir dessa decisão, a Eucatex adotou uma série de medidas visando à melhoria de seus resultados operacionais, entre 

elas a terceirização da fabricação de produtos metálicos, visando à redução de custos e a paralisação da produção de 

portas sob medida. 

No dia 12 de abril de 2005, a 3ª Vara da Comarca de Salto, Estado de São Paulo, determinou a expedição do edital, 

referente ao pedido de desistência da concordata da Eucatex Química e Mineral Ltda., o qual foi publicado no dia 15 de 

abril de 2005, no Diário Oficial e no Jornal Valor Econômico. Em 13 de outubro de 2005, foi homologado o pedido de 

desistência da concorda da referida empresa. 

A Eucatex S/A Indústria e Comércio depositou, no dia 15 de abril de 2005, a segunda parcela da concordata relativa aos 

credores quirografários. 

Em 01 de novembro de 2005, a Juíza de Direito Dra. Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da 3ª Vara da Comarca de Salto, 

Estado de São Paulo, deferiu pedido de processamento de Recuperação Judicial. A Companhia apresentou Plano de 

Recuperação Econômica no dia 29 de Dezembro de 2005. 

Em 18 de outubro de 2006, foi realizada a Assembleia Geral dos Credores, que aprovou o Plano de Recuperação Judicial 

da Eucatex S/A Indústria e Comércio.  O plano aprovado contou com a adesão de 100% dos credores, que representaram 

também 100% dos créditos com garantia real, e 96,7% dos credores que representaram 77,5% dos créditos sem garantia 

real, presentes na assembleia, sendo homologado em 23 de novembro de 2006. 

Não obstante o resultado obtido na assembleia, conforme comunicado feito pela Companhia junto à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), em 07 de agosto de 2007, um dos credores, Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), 

recorreu perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a decisão que havia convertida as debêntures em 

ações. O seu recurso foi provido, tendo determinada a realização de uma nova assembleia geral de credores. Em 19 de 

setembro de 2007, a  Companhia realizou nova Assembleia Geral de Credores e obteve, com sucesso, a aprovação do seu 

plano de recuperação judicial. 

Em suma, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por 100% dos credores e consistiu em: 

a) dação em pagamento de terras e florestas sem, contudo, afetar a sustentabilidade florestal do negócio; 

b) conversão de debêntures em capital; 

c) pagamento em dinheiro; e, 

d) alongamento em até 10 anos do endividamento remanescente. 
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6.6 - Outras informações relevantes

 

 

 

Em 16 de outubro de 2007, foi publicada a homologação do Plano de Recuperação Judicial, em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Salto, Estado de São Paulo, processo nº. 526.01.2005.007220-1.  

Com isso, o processo foi formalmente concluído, sendo que todos os credores foram integralmente pagos ou tiveram o 

valor correspondente a seus créditos depositados em juízo, a exceção de um único credor financeiro, cujo pagamento 

ocorrerá nos próximos 9 anos e valor total do crédito representa menos de 50% da geração de caixa anual da Companhia. 

No exercício de 2007, a empresa demonstrou seu potencial, apresentando crescimento nas vendas de todas as suas 

linhas de produtos, seguida de aumento substancial de sua lucratividade e geração de caixa. 

No dia 06 de novembro de 2009, a Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Salto, Dra. Renata Cristina Rosa da 

Costa e Silva, aprovou o encerramento do PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EUCATEX S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO, em face ao cumprimento das obrigações assumidas no plano apresentado, tendo a sentença transitado em 

julgado no dia 30 de novembro de 2009. 

Em 10 de maio de 2012, através de um “Comunicado ao Mercado”, a Companhia informou aos seus acionistas e ao 

mercado em geral a decisão de realizar uma reorganização societária com vistas à adesão ao segmento especial de 

listagem denominado “Novo Mercado”, da BM&FBOVESPA.  

No dia 15 de outubro de 2012, o Grupo Eucatex divulgou um “Fato Relevante” com o objetivo de melhor esclarecer a 

reorganização societária ora em curso. Essa reorganização tinha por objetivo possibilitar aos acionistas preferencialistas 

da Companhia serem acionistas da ECTX S/A, a ser listada no “Novo Mercado”, com melhores práticas de governança 

corporativa, sociedade cujo capital é detido pela Companhia em proporção de 99%. 

Em 16 de abril de 2013, em virtude da repercussão de caráter político e a total distorção da real finalidade que 

caracterizou o processo de reestruturação da Companhia, restou deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada 

nesta data, a suspensão desse processo.  
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

Eucatex S.A. Indústria e Comércio 

Após a criação da ECTX S/A, que concentrou as atividades operacionais da Companhia, passou a configurar como Holding, 
concentrando os investimentos em sociedades controladas. 
 

 

ECTX S/A 

Produção e comercialização de painéis de Madeira: Chapas de Fibra, T-HDF, MDF e MDP,  além de produtos derivados: 
Painéis de Divisória, Portas e Pisos Laminados. A principal estratégia da ECTX é desenvolver de produtos diferenciados. 
Como exemplo desta afirmação, o MDP, cujas vendas são, em quase sua totalidade, realizada com produtos revestidos, 
enquanto que o mercado, excluindo a Companhia, é de 22%. A venda de produtos revestidos permite uma maior 
fidelização dos clientes e maior faturamento por m³. 
 
Produção e comercialização de tintas imobiliárias, além de produzir resinas para consumo próprio e tintas para impressão 
de papel e pintura de chapas, exclusivamente para ECTX. 
 
 
ECTX Indústria e Comércio Ltda.  

Produção e comercialização de Tintas Imobiliárias. Com a criação da ECTX S/A, as suas atividades de produção passaram a 

se concentradas nesta. 

 
 
Eucatex Comercial e Logística Ltda. 

Até meados de 2012, atuava na distribuição de produtos destinados ao segmento de Construção Civil, e atualmente, 
estas atividades estão sendo desenvolvidas pela empresa Eucatex Distribuição e Logística Ltda. 
 
 
Eucatex Distribuição e Logística Ltda. 

Atua na distribuição de produtos destinados ao segmento de Construção Civil. Como parte da estratégia da Companhia, 
sua controlada mantém estabelecimentos regionais que fazem a distribuição dos seus produtos, oferecendo um melhor 
serviço aos seus clientes. 
 
 
Eucatex Imobiliária  Ltda. 

Responsável pela atividade imobiliária, comercializando terrenos, e pela atividade de Silvicultura,  produzindo mudas de 
Eucalipto para consumo próprio e venda para terceiros. Realiza as atividades de plantio e manutenção de florestas, 
arrendamento e aquisição de novas áreas. 
 
 
ENA – Eucatex North America 

Responsável pela coordenação da atividade exportação da Eucatex S.A., através de sua sede em Atlanta-EUA, bem como 
pela distribuição dos produtos nos Estados Unidos. 
 
 
Eucatex Nordeste Indústria e Comércio Ltda. 
Produção e comercialização de tintas Imobiliárias, lacas, vernizes e corantes. 
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Novo Prisma Agro-Florestal Ltda. 

Responsável pela  operação de Silvicultura da Companhia, realiza as atividades de plantio e manutenção de Florestas, 
arrendamento e aquisição de novas áreas, além do planejamento de suprimentos de madeira para as unidades industriais 
da ECTX S/A. 
 

 

AD Indústria e Comércio de Argilas, Produtos Metálicos e Madeiras em Geral Ltda. – empresa inativa 

 

 

ECTX Imobiliária Ltda. – empresa inativa 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

a. produtos e serviços comercializados 

 
O Grupo Eucatex tem como principais produtos: as chapas de fibra, os painéis de T-HDF, MDF e MDP e os Pisos 

Laminados que compõe a divisão Madeira. Além desses produtos, a Companhia também produz e comercializa Tintas 

Imobiliárias, vendidas ao mercado e Resinas e Tintas para impressão e pintura de chapas, que são vendidas para Eucatex 

S/A. 

Na categoria de outros produtos, estão: Perfis e Telhas Metálicas, vendas de Madeira, materiais de revenda. 

As vendas da Eucatex se concentram em dois segmentos principais: Indústria representado, principalmente, pela 

Indústria Moveleira (38% em 2015) e Revenda Madeireira (11% em 2015), cujos principais produtos são as chapas de 

fibra e painéis de T-HDF, MDF e MDP,  e a  Construção Civil (40% em 2015). Os 11% restantes são provenientes da 

Exportação, principalmente de Chapa de Fibra.  

 
 
b. receita proveniente do segmento e sua participação em nossa receita bruta 

 

 
 

 

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação em nosso lucro líquido 

 

Não possuímos abertura do lucro líquido por segmento, pois nosso sistema de apuração de resultados não contempla a 

abertura individualizada dos custos indiretos e despesas para este tipo de operação. 

 

 

 

Distribuição da Receita Bruta (R$ MM) 2015 Part. % 2014 Part. % 2013 Part. %

Segmento Madeiras 1.020,0  73,6% 1.002,4  73,5% 1.050,5  76,4%

Segmento Tintas 311,5     22,5% 305,7     22,4% 284,5     20,7%

Outros 54,4       3,9% 55,0       4,0% 40,1       2,9%

Receita Bruta 1.385,9  100,0% 1.363,1  100,0% 1.375,1  100,0%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

a) características do processo de produção 

 

Chapa de Fibra de Madeira e T-HDF/MDF 

 

Para a fabricação de chapa de fibra de madeira há um longo processo, que se inicia nas fazendas da Eucatex, onde produz 

suas próprias mudas através de clones desenvolvidos para melhorar a produtividade. Após a formação da floresta, a 

mesma é cortada em toras e transportada do campo até a unidade fabril. 

Na chegada a unidade fabril, essas toras são armazenadas num pátio para posterior utilização. As toras são colocadas em 

esteiras, onde são lavadas para retirada de terra, areia e cascas soltas. A água utilizada nesse processo é captada do rio 

Jundiaí e tratada antes de entrar no processo e após o seu uso, para posterior devolução à fonte de captação. 

Após essa limpeza, a tora passa por picadores que a transformam em cavacos, que são encaminhados através de uma 

esteira para desfibração, onde são aquecidos e transformados em fibras de madeira. À partir desse momento, os 

processos de produção de chapa de fibra e de T-HDF/MDF se diferenciam, conforme a seguir:  

 

Chapa de fibra:  a fibra é transformada em polpa, onde são agregados alguns insumos como sulfato de alumínio, parafina, 

fungicidas e água, resultando em uma massa, que é pré-prensada e cortada nas medidas corretas para prensagem final, 

que consiste em retirar a água e colocar calor, Isso provoca uma reação, onde a lignina, componente da madeira, aglutina 

a madeira, formando um painel de alta resistência, sem o uso de resina. 

Após a prensagem final, as chapas sofrem tratamento térmico e estão prontas para serem embaladas e comercializadas 

ou passar pelo processo de pintura. 

 

T-HDF/MDF: após o processo de desfibração, as fibras geradas recebem a adição de resina uréia formol e na sequência 

passam por uma encoladeira. Após isso, as mesmas passam por um secador e vão para formadora, onde é formado o 

colchão que irá alimentar a prensa. Esse colchão é prensado em espessuras de 2,5 mm a 30 mm. A formulação, a 

espessura e a densidade determinarão se o painel é o T-HDF que terá entre 850 kg/m³ e 950 kg/m³ ou o MDF que terá 

entre 650 kg/m³ e 850 kg/m³. 

 

As chapas produzidas são lixadas ou não, dependendo da aplicação, e poderão ser recortadas diretamente em um 

processo em linha ou seguir para seccionadoras estacionárias, que proporcionam o corte em diversas medidas. 

O processo de pintura ocorre em três linhas: duas em processo UV (ultravioleta) e uma em processo IV (infravermelho). 

Nessas máquinas, as chapas recebem aplicação de tinta em camadas, com utilização de rolos ou cortina. A parte final do 

processo consiste na aplicação de uma camada de verniz, que da brilho ao produto final. 

Tanto a chapa de fibra quanto os painéis de T-HDF/MDF, também podem receber o acabamento em BP, que são painéis 

com resistência, sobretudo, a abrasão utilizados na indústria moveleira, principalmente. Após estas etapas, as chapas 

estão prontas para serem embaladas e comercializadas. 

 

A Companhia também fabrica portas e painéis de divisória e utiliza-se de chapas pintadas ou não para sua confecção. A 

produção de portas e painéis consiste em colar duas chapas de fibra ou painéis de T-HDF nas laterais e nas cabeceiras de 

madeira que formam um requadro e, após isso, esse material e prensado para cura. Após a cura dos produtos, os 

mesmos são refilados e embalados e estão prontos para distribuição ao mercado consumidor. 

 

PÁGINA: 123 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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MDP (Medium Density Particleboard) 

 

Trata-se de uma revolução em painéis de madeira, sendo resultado do uso intensivo de tecnologia de prensas contínuas, 

de modernos classificadores de partículas e complexos softwares de controle de processo, associado à utilização de 

resinas de última geração e madeira de florestas plantadas. São produzidos através da aglutinação de partículas de 

madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em painéis 

homogêneos e de grande estabilidade dimensional. Por isso, o MDP pertence a uma nova geração de Painéis de 

Partículas de Média Densidade, com características superiores e totalmente distintas dos painéis de madeira aglomerada 

de antigamente. 

 

Os principais produtos derivados do painel de MDP e MDF são:  

 

 Painel Eucasuper – sem revestimento de papel – (lixado cru); 

 Painel Revestido com papel FF (Finish Foil);  

 Painel Revestido com papel BP (Papel melamínico de baixa pressão); e 

 Painel Revestido Lacca (Verniz Ultravioleta – UV – alto brilho). 

 

As principais aplicações dos Painéis de MDP e MDF, para as indústrias de móveis, são:  

 

 Portas retas; 

 Laterais de móveis; 

 Prateleiras;   

 Divisórias; 

 Tampos retos;  

 Tampos pós-formados; 

 Base superior e inferior; e 

 Frentes e laterais de gaveta. 

  

As principais características do MDP podem ser classificadas como: 

 

 Alta densidade das camadas superficiais, assegurando um acabamento superior nos processos de impressão, 

pintura e revestimentos; 

 Produção com o conceito de três camadas: colchão de partículas no miolo e camadas finas nas superfícies; 

 Homogeneidade e grande uniformidade das partículas das maçadas externas e internas;  

 Propriedades mecânicas superiores: melhor resistência ao arrancamento de parafuso, menor absorção de 

umidade e empenamento;  

 Utilização de resinas especiais de última geração; e 

 Utilização de madeiras selecionadas provenientes de florestas plantadas, econômica e ecologicamente 

sustentáveis. 
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HPP (Painel para Pisos Laminados) 

 

Painel de madeira de alta densidade, produzido com partículas de 100% eucalipto, proveniente de reflorestamento 

próprio da Eucatex. Sua camada lisa e compacta é ideal para receber o revestimento do piso laminado Eucafloor.   

O processo contínuo de alta temperatura e pressão, utilizado na sua fabricação, foi desenvolvido especialmente para o 

clima quente e úmido do Brasil, proporcionando grande resistência e durabilidade ao piso laminado, atendendo 

rigorosamente a todas as normas internacionais de qualidade para os produtos desta categoria. 

As partículas entrelaçadas do HPP garantem a estabilidade dimensional do piso laminado (resistência às variações de 

temperatura e umidade relativa do ar). Desenvolvido exclusivamente pela Eucatex para suportar as condições climáticas 

do Brasil. 

Ecologicamente correto, pois é produzido com 100% de eucalipto reflorestado, uma madeira muito resistente. 

  

Vantagens do HPP para os pisos laminados Eucafloor: 

 

 Proporciona resistência à carga concentrada de móveis pesados, como armários, sofás e home theater; 

 Maior durabilidade, devido à rigidez do eucalipto, além de maior resistência ao empenamento e ao ataque de 

pragas por utilizar resinas sintéticas em sua fabricação; 

 Maior resistência na área de colagem e perfeito encaixe macho e fêmea; e 

 Maior estabilidade dimensional. 

  

Composição dos Pisos Laminados Eucafloor:  

 

 Overlay: é um filme cristalino de celulose e resina melamínica que garante ao piso laminado Eucafloor alta 

resistência a riscos e à abrasão. Sua baixa porosidade evita a absorção de líquidos e facilita a limpeza do piso 

laminado; 

 HPP Laminado: revestimento decorativo de celulose, impregnado com resina melamínica, que determina o 

padrão do piso, proporcionando beleza ao produto; e 

 Balanceador: é uma camada constituída por lâmina de celulose e resina melamínica que garante a estabilidade 

dimensional do piso Eucafloor, além de protegê-lo da umidade proveniente do contra-piso. 
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Tintas e Vernizes 

 

A unidade Tintas e Vernizes da Eucatex é apontada como uma das fábricas de tintas mais modernas da América Latina. 

Está localizada no município de Salto, Estado de São Paulo. Detentora da certificação ISO 9001:2000, conta com 

equipamentos de última geração e laboratórios que empregam as melhores tecnologias na fabricação de tintas 

imobiliárias. 

Fundada em 1994, tem área total de 968 mil m², sendo 36 mil m² de área construída. A capacidade anual de produção é 

de 36 milhões de galões de tintas. 

Com as linhas Eucatex, Eucalar e Peg & Pinte, a Eucatex oferece uma grande variedade de opções em tintas e 

complementos para um acabamento de qualidade a qualquer obra. A Linha Eucatex é composta de tintas Acrílicas, Látex 

PVA, Texturas, Pisos, Esmaltes, Vernizes, Solventes e Complementos. A Linha Eucalar é composta de tintas Acrílicas e 

Esmaltes. Já a Peg & Pinte é composta por Vinil Acrílico, Látex Acrílico, Esmalte e Complementos. Além disso, profissionais 

e consumidores contam com o sistema tintométrico E-Colors®, com mais de duas mil cores. 

A Eucatex Tintas e Vernizes integra o Programa Setorial da Qualidade, inserido no PBQP-H – Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat, da ABRAFATI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. 

A empresa também está em conformidade com a norma NBR 15079 (ABNT), que através do Programa Setorial da 

Qualidade da ABRAFATI, classifica as tintas como Premium, Standard e Econômica, levando ao cliente informações na 

embalagem que facilitam a escolha do produto. 
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A marca conta ainda com o certificado Coatings Care – programa internacional de atuação responsável em tintas. 

Implantado no Brasil pela ABRAFATI, ele estabelece diretrizes para que os fabricantes assumam e administrem as suas 

responsabilidades em relação à saúde e segurança dos usuários, bem como, diante dos cuidados com o meio ambiente. 

A tinta é uma mistura estável de uma parte sólida, que forma a película aderente à superfície a ser pintada, em um 

componente volátil – água ou solventes orgânicos. Uma terceira parte denominada aditivo é responsável pela obtenção 

de propriedades importantes tanto nas tintas quanto no revestimento. 

As matérias-primas básicas para a produção de quase todos os tipos de tintas são constituídas pelas resinas, pigmentos, 

solventes, aditivos e cargas. 

As resinas são formadoras da película da tinta e são responsáveis pela maioria das características físicas e químicas do 

produto final, pois determinam o brilho, a resistência química e física, a secagem, a aderência entre outras. 

Os pigmentos são substâncias insolúveis no meio em que são utilizados (aquoso ou orgânico) e têm como finalidade 

principal conferir cor e/ou cobertura às tintas. Os corantes são substâncias geralmente solúveis em água e são utilizados 

para conferir cor a um determinado produto ou superfície. 

Os solventes orgânicos ou água são responsáveis pelo aspecto líquido da tinta com uma determinada viscosidade. Após a 

aplicação da tinta, o solvente evapora deixando uma camada de filme seco sobre o substrato. 

O grupo de aditivos envolve uma vasta gama de componentes que são empregados em baixas concentrações, geralmente 

inferior a 5% da fórmula, que têm funções específicas conferindo importantes propriedades às tintas e aos revestimentos, 

tais como: 

 

 aumento da proteção anticorrosiva, 

 bloqueadores dos raios ultravioletas, 

 catalisadores de reações, 

 dispersantes e umectantes de pigmentos e cargas, 

 melhoria de nivelamento, 

 preservantes, e 

 antiespumantes. 

 

As cargas são minerais industriais com características adequadas de brancura e granulometria, importantes na produção 

de tintas látex, esmaltes e complementos. 

A indústria de tintas é caracterizada pela produção em lotes, o que facilita o ajuste da cor e o acerto final das 

propriedades da tinta. Nas etapas de fabricação, predominam as operações físicas: mistura, dispersão, moagem, 

completagem, tingimento, filtração e envase, sendo que as conversões químicas acontecem na produção dos 

componentes da tinta e na secagem do filme após a aplicação. 

A determinação das quantidades dos insumos deve ser feita através de pesagem e medição volumétrica com acuracidade 

adequada para as tintas com as propriedades desejadas. A separação no depósito e a pesagem usam estruturas 

separadas de acordo com as linhas de produção – base água e base solvente. 

 

Produção Linha Base Água: Neste sistema, a parte líquida é preponderantemente a água. Esses produtos são baseados 

em dispersões aquosas poliméricas (emulsões) tais como: vinílicas, vinil acrílicas, acrílicas, estireno acrílicas, etc. A parte 

volátil das tintas látex é constituída por 98% de água e 2% de compostos orgânicos. 

A pré-mistura e dispersão são feitas em um equipamento onde são misturados água, aditivos, cargas e pigmento (dióxido 

de titânio). A completagem é feita em um tanque onde são adicionados água, emulsão, aditivos, coalescentes e o produto 

disperso. Já o tingimento é a etapa dos acertos finais para que a tinta apresente parâmetros e propriedades desejados, 

assim como o acerto da cor. 
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Produção Linha Base Solvente: Os insumos são adicionados a um tanque adequado na ordem indicada na fórmula 

(documento básico para a produção de uma tinta). O conteúdo é agitado durante um período pré-determinado para se 

conseguir uma relativa homogeneização. O produto é submetido à dispersão em um tempo pré-determinado nos 

dispersores dotados de um sistema para o desagregamento dos pigmentos e cargas. O produto passa pelo moinho para 

moagem dos pigmentos e cargas, e, ao mesmo tempo há a formação de uma dispersão maximizada e estabilizada desses 

sólidos, que permite a otimização do poder de cobertura e da tonalidade da tinta durante um período de tempo 

correspondente a validade da mesma. Em um tanque são misturados, de acordo com a fórmula, o produto moído e os 

componentes restantes da tinta. São feitos os acertos finais para que a tinta apresente parâmetros e propriedades 

desejados, assim como o acerto da cor. 

 

Produção de Vernizes: O verniz é uma dispersão coloidal não pigmentada, ou solução de resinas sintéticas e/ou naturais 

em óleos dissolvidos em solventes. É usado como película protetora ou revestimento decorativo em vários substratos. A 

produção de verniz é simples e não exige as etapas de dispersão e moagem. O produto é feito em apenas uma etapa: a 

mistura. As resinas, os solventes e os aditivos são homogeneizados em tanques ou tachos. 

 

Produção de Texturas e de Massas: Os insumos são colocados em um tanque com pás especiais no momento da mistura 

com maior carga de partículas, que provocam os vários efeitos de textura. O produto não pode ser disperso. No caso das 

massas, a quantidade de carga é bem maior e o processo é feito num tacho. 

 

Estação de Tratamento de Efluentes: Toda a água utilizada no processo é enviada para a estação de tratamento de 

efluentes. 

 

Envase: Os produtos são envasados em embalagens pré-determinadas, rotulado, embalado e encaminhado para o 

estoque. Os setores de enlatamento têm capacidade de envasar cerca de 100 mil galões por dia. 
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b) Características do processo de distribuição 

 

Chapas de Fibra de Madeira, T-HDF, MDF, MDP, Pisos, Portas e Painéis de Divisória: Os produtos da Eucatex são 

comercializados no mercado nacional e mercado externo, e, para tal, temos duas diretorias: uma com atuação na 

indústria moveleira e outra na construção civil em atendimento a revenda, ao mercado de pisos laminados, portas e 

painéis de divisórias, além de uma subsidiária, sediada em Atlanta-EUA, para suportar as exportações de nossos produtos. 

Contamos também com Central de Relacionamentos com Cliente, assistência técnica pós vendas, controle de qualidade 

com visitas periódicas em clientes, tudo com a finalidade de proporcionar aos nossos clientes qualidade nos produtos, 

confiabilidade nas entregas de nossos produtos vendidos e uma parceria constante Eucatex e Clientes. 

A procura, inovação e planejamento de novos produtos são característica constante da Companhia, mantendo um 

departamento de marketing atuante, focado em inovação, beleza e criatividade, disponibilizando tudo isso aos clientes, 

para que seus produtos sejam destaques e atendam as modernidades e exigências constantes do mundo globalizado. 

São comercializados somente no mercado interno, aproximadamente, 2,5 milhões de m²/mês de painéis de MDP, 

atendendo a cerca de 500 clientes em todo o Brasil, onde a participação “market share” corresponde a 14% do mercado 

total de painéis de MDP. 

Na comercialização de pisos laminados, a participação de mercado “market share” de 40%, atendendo, 

aproximadamente, 2.200 clientes em todo o Brasil. 
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Existem 7 polos principais de produção de móveis e outros emergentes em diferentes estados, tais como: Minas Gerais 

(Uberaba e Uberlândia), Ceará (Fortaleza), Pernambuco (Recife) e Pará (Paragominas). Esses polos são formados por 

micros, pequenas e médias empresas. Os principais polos são: 

 

• Arapongas – PR 

• Bento Gonçalves – RS 

• Linhares – ES 

• Mirassol / Votuporanga – SP 

• São Paulo – SP 

• São Bento do sul – SC 

• Ubá – MG 

 

A Eucatex possui escritórios regionais em São Paulo, Belo Horizonte e Bento Gonçalves, que fazem o atendimento direto 

nos principais polos moveleiros do país. Em Bento Gonçalves, além do escritório regional, a Companhia conta também 

com um centro de distribuição, visando prestar um melhor serviço para os seus clientes. Este mercado utiliza as seguintes 

famílias de produto: 

 

• MDP – tampos de mesas, laterais de portas e de armários, racks, divisórias e laterais de estantes; e 

• MDF/T-HDF/SDF – componentes frontais, internos e laterais de móveis, fundos de gavetas, estantes, tampos 

de mesas, racks, portas e pés torneados. 

 

Tintas e Vernizes: Logística ágil e com qualidade é fundamental para a unidade Tintas e Vernizes, que comercializa seus 

produtos em todo o Território Nacional e em diversos canais de distribuição, como lojas especializadas, casas de materiais 

para construção, distribuidores, atacadistas e construtoras. 

Conta com centros de distribuição na região Sudeste e esta em fase de implantação de filiais em outras regiões do país. 

Os atuais centros de distribuição são: 

 

 Rio de Janeiro/RJ que atende todo o Estado; 

 Contagem/MG que atende a Grande BH, região metropolitana, central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha; 

 Uberlândia/MG que atende o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste do Estado; e 

 Varginha/MG que atende o Sul de Minas, Centro-Oeste e Zona da Mata. 

 

O sistema de gestão de logística da empresa permite o acompanhamento de todas as cargas expedidas, informação 

ligada à Central de Relacionamento com Cliente, que monitora o prazo de atendimento. 

 

 

c) características dos mercados de atuação, em especial 

 

i) participação em cada um dos mercados 

 

Chapas de Fibra de Madeira:  a Eucatex detém, aproximadamente, 49% de Market Share. 

 

MDF/T-HDF: a Eucatex possui 10% de Market Share.  
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MDP: a Eucatex possui 14% de Market Share.  

 

Tintas e vernizes: Análises para levantamento e acompanhamento do Market Share, mostra que a Eucatex ocupa, 

atualmente, a 4ª posição no mercado de tintas e vernizes, com 8% de participação. 

 

ii) condições de competição nos mercados 

 

Chapas de Fibra, Painéis de MDP, T-HDF e MDF  

Para o produto chapa de fibra, a Companhia tem, aproximadamente, 49% de Market Share e sofre concorrência da 

Duratex. A chapa de fibra é um produto diferenciado utilizado na produção de móveis, indústria de embalagem, entre 

outros.  

Para o produto MDP, a Companhia tem, aproximadamente, 14% de Market Share, busca, através do desenvolvimento de 

produtos, a fidelização de clientes. Com isso, praticamente a totalidade de suas vendas são de produtos revestidos, ao 

passo que os demais fabricantes somados, sem considerar a Eucatex, tem somente 29% de vendas de produtos 

revestidos, sendo a diferença vendas feitas através de produtos sem revestimento ou commodities. 

MDF/T-HDF: a Companhia possui 10% de Market Share no mercado interno. 

 

Pisos Laminados 

Para o produto piso laminado, a Companhia também trabalha na diferenciação em relação a concorrência. O lançamento 

de produtos com características únicas, como o Evidence e o Elegance, com réguas maiores que as da concorrência, tem 

proporcionado um crescimento nas vendas acima do crescimento do mercado na média dos últimos três anos. 

Atualmente, a Eucatex tem, aproximadamente, 40% de Market Share.   

 

 

Tintas e vernizes 

 A Eucatex Tintas e Vernizes é apontada como uma das mais modernas fábricas do Brasil. Esse fato, acompanhado do 

know-how adquirido nos mais de 50 anos de mercado, além da agressiva política comercial e investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento, tem permitido a Companhia competir em condições de igualdade, inclusive com empresas de 

expertise internacional, no mercado brasileiro. 

 

 

d) eventual sazonalidade 

 

Chapa de Fibra, MDP, T-HDF, MDF e Pisos Laminados 

 

No segmento de indústria moveleira, existem sazonalidades que são: 

 

 Maior concentração de chapas finas e Painéis de T-HDF, MDF e MDP para móveis no 2º semestre, que é o período 

preparatório dos fabricantes para atendimento ao Natal. 

 Chapa de separador para indústria de bebidas tem concentração nos meses de outubro a fevereiro, que são os 

meses de maior consumo de bebidas, devido ao verão. 

 Chapa de separador para indústria de vidraria em geral, que assim como os fabricantes de móveis tem 

concentração no 2º semestre, para atendimento a demanda do Natal. 

 Pisos Laminados: 60% das vendas se concentram no segundo semestre. 
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Tintas e Vernizes 

 

O mercado da construção civil e revenda, em termos gerais, aponta sazonalidades em diferentes épocas do ano, 

dependendo do produto. 

No caso de tintas, percebe-se um aquecimento nas vendas entre o final do 3º trimestre até o meio do 4º trimestre, 

quando, por questões culturais, os consumidores brasileiros pintam os imóveis para as festividades de final de ano.  

 

 

e) principais insumos e matérias-primas 

 

Chapas de Fibra de Madeira 

 

 Eucalipto 

 Sulfato de alumínio 

 Resina fenólica 

 Papel para impressão 

 Tintas e vernizes 

 

MDF/THDF 

 

 Eucalipto 

 Resina Uréia Formol  

 Resina Melamina 

 Papel FF (finish foil) 

 Papel BP (baixa pressão) 

 Emulsão de parafina 

 Verniz VAB 

 Esmalte VAB 

 Massa Cristal Clean 

 Óleo BPF 

 Óleo Silicone 

 

MDP e HPP 

 

 Eucalipto 

 Resina Uréia Formol Camada Interna 

 Resina Uréia Formol Camada Externa 

 Resina Melamina 

 Papel FF (finish foil) 

 Papel BP (baixa pressão) 

 Papel decorativo para Pisos Laminados 

 Papel overlay para Pisos Laminados 
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 Papel Balanceador para Pisos Laminados 

 Emulsão de parafina 

 Verniz VAB 

 Esmalte VAB 

 Massa Cristal Clean 

 Óleo BPF 

 Óleo Silicone 

 

Tintas e vernizes 

 

 Latas 

 Solventes  (Aguarrás/Xileno/Álcool Etílico/Tolueno) 

 Emulsão Acrílica SB-8768 

 Resina Mowilith VP 6130 

 Dióxido de Titânio 

 Slurry Carbofill 60 / Brasmite 75 

 Óleo de soja 

 Anidrido Ftalico 

 Royale 355 

 Snobrite 40 / Caulim Branco 

 Dolomita Malha 325 ( Solofino ) 

 Glicerina Bi-destilada 

 Pentaeritritol Técnico 

 Dióxido de Titânio 

 Primal WS - 24 

 Caseína BT 852 

 Solventes (Álcool Butílico/Etílico/Xileno) 

 Formal Inibido 37% 

 Ropaque  Ultra 

 Cymel 303 LF  

 Anidrido Ftalico 

 Glicerina Bi-destilada 

 

i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação 

governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável 

 

A Companhia prima por um relacionamento de confiança e respeito com seus fornecedores. Busca constantemente, 

numa relação de parceria, o desenvolvimento de matérias-primas alternativas e no aprimoramento das mesmas, visando 

melhor desempenho e flexibilidade da produção e a melhoria continua de seus produtos. Na garantia de sua qualidade, 

todo o ingresso de matérias-primas são avaliadas em análises laboratoriais. Neste grupo, todos os fornecedores são 

homologados.   

 

ii) eventual dependência de poucos fornecedores 
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Não é comum a dependência de poucos fornecedores. Porem, onde há exposição e ameaças, a Companhia mantem 

contratos de fornecimento que garantem seu abastecimento. Em outros casos, como, por exemplo, pigmentos e 

solventes para fabricação de tintas e vernizes, tem a garantia na participação de cotas suficientes para seu consumo.  

 

iii) eventual volatilidade em seus preços 

 

Algumas matérias-primas adquiridas no mercado estão, total ou parcialmente, indexadas às taxas de câmbio do dólar ou 

euro. Além dessas, outras estão atreladas a commodities. Outro exemplo são os papéis, matéria-prima utilizada nos 

revestimentos das chapas, que sofrem a influência da celulose. Não há matéria-prima que seja exclusiva da Companhia 

nos ramos de atividade em que atua. Quando ocorrem oscilações bruscas de preços de uma determinada matéria-prima, 

todo o mercado é afetado, incluindo nossos concorrentes. Normalmente, neste cenário, ficam inevitáveis os aumentos de 

preços de venda, mantendo assim as margens.  
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

A Companhia não possui clientes que sejam responsáveis por mais de 10%  da receita líquida total. 
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a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a 

administração pública para obtenção de tais autorizações 

 

Chapas de Fibra de Madeira 

 

 Polícia Civil e Polícia Federal  -  utilizar produtos químicos 

 CENEN – uso de fontes radioativas 

 CETESB – licença de instalação e operação (temos 2 lagoas para tratamento de efluentes) 

 DAEE    - licença p/ captação de água no Rio Jundiaí e poço artesiano 

 IBAMA – por uso de madeira proveniente de floresta renovável 

 

T-HDF, MDF, MDP e HPP 

 

 Licença de Operação – Renovação junto a CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, nº. 

06/01388/04, expedido em 25 de Março de 2010, conforme protocolo 64000384; e 

 Licença Prévia – Ampliação -  junto a CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental,  expedido em 

25 de Março de 2010, conforme protocolo 64000385. 

 

Tintas e Vernizes 

 

A unidade Tintas e Vernizes trata com prioridade o cumprimento às leis sanitárias e ambientais em todos os níveis de 

governo, mantendo em dia suas licenças de funcionamento. 

 

 Regulação da Vigilância Sanitária 

o Perante a regulação estatal a unidade Tintas e Vernizes segue os procedimentos pelo qual o órgão 

ambiental permite a localização, instalação, ampliação e operação do empreendimento e suas atividades, 

garantindo que as medidas preventivas e de controle adotados sejam compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável. 

o As atividades da empresa relacionadas à fabricação de tintas e de vernizes estão sujeitas as várias normas 

impostas por autoridades estaduais ou locais em relação ao processo produtivo, incluindo o compromisso 

da empresa com as normas pertinentes ao Meio Ambiente e Segurança, o qual deve conter: 

 

 Licença de Operação (CETESB); 

 Licença de Funcionamento (Policia Federal); 

 Alvará de Produtos Químicos (Policia Civil);  

 Registro do Exercito; 

 Licença ANP (Agencia nacional de Petróleo) para os produtos controlados a serem utilizados em 

nosso segmento; 

 AVCB para aprovação do projeto pertinente a prevenção ao combate a incêndio; 

 Cadastro Técnico Federal (IBAMA); e 

 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

 

As operações da empresa estão sujeitas a uma extensa regulamentação pelas autoridades federais, estaduais e 

municipais relativas ao processamento, acondicionamento, distribuição, publicidade e rotulagem de seus produtos 
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b) política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, de 

outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental 

 

Chapa de Fibra de Madeira, HPP, T-HDF, MDF e MDP 

 

A Chapa de Fibra e os painéis de T-HDF, MDF, MDP e HPP, são produzidos com matéria-prima ecologicamente correta, 

proveniente de áreas de reflorestamento que seguem rígidas normas ambientais, com certificações ISO 14001 e o selo 

verde concedido pela Scientific Certification Sytem (SCS), entidade ligada ao Conselho de Manejo Florestal, o Forest 

Stewardship Council (FSC) dos Estados Unidos. 

Cerca de 1/3 das florestas são de reservas naturais, destinadas à preservação ambiental, verdadeiros santuários 

ecológicos da fauna e da flora. 

Da produção de mudas em viveiros ao transporte da madeira, toda a atividade florestal está baseada no conceito de 

sustentabilidade. Mais de 50 espécies de mamíferos, 300 de aves e 2 mil de insetos estão catalogadas nas florestas da 

Companhia. Entre os animais encontrados estão: a coruja-baruqueira, a onça-pintada e a parda, o mico-leão, o veado-

campeiro, o veado-mateiro, o lobo-guará (em extinção) e o tucano. 

As fazendas de plantação de eucalipto da Eucatex somam hoje uma área de, aproximadamente, 46 mil hectares, e cerca 

de um terço dessa área, conforme citado acima, é de reservas naturais e de preservação permanente que pertencem à 

Mata Atlântica e ao Cerrado. 

Para tratamento dos efluentes gerados, a Companhia implantou duas lagoas de aeração e efetua o tratamento para 

posterior devolução da água tratada ao Rio Jundiaí. Esse processo tem um custo mensal na ordem de R$ 220.000,00. 

 

Tintas e Vernizes 

 

A preocupação com a proteção ambiental se estende para todo o processo produtivo, com todos os cuidados necessários 

visando o cumprimento de todos os requisitos legais no controle e prevenção da poluição. 

O compromisso da Companhia é com o desenvolvimento sustentável, criando sinergia em um ambiente cada vez mais 

exigente, tanto em condições de preço e qualidade de produtos, como em relação à preservação ambiental, qualidade de 

vida e uso racional de recursos naturais. 

A sustentabilidade é um valor importante, a Eucatex acredita que seu desenvolvimento e crescimento empresarial devem 

estar associados à suas ações, assim seguindo as boas práticas e adotando como linha mestra a transparência junto a 

todos os públicos com quem se relaciona, investe na cadeia produtiva de sua unidade, com intuito na redução de 

impactos ambientais, além de estreitar sua relação com a circunvizinhança, com iniciativas de âmbito social, tais como, 

projetos com instituições de caridade, cooperativas de reciclagem. 

A empresa está ciente da responsabilidade de ser uma das grandes fabricantes de tintas do país, bem como dos impactos 

gerados por suas operações, tendo um programa de sustentabilidade adequado para sua unidade incluindo Política 

Ambiental, Utilização de Recursos Naturais, Ações Sócio-Ambientais e Tratamento de Resíduos. 

Com o intuito de se integrar cada vez mais ao meio ambiente, a unidade Tintas e Vernizes iniciou sua participação no 

Programa Coatings Care, programa internacional, que no Brasil é coordenado pela ABRAFATI – Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Tintas. Trata-se de uma iniciativa mundial lançada pelo conjunto de associações de fabricantes de tintas, 
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que reflete o compromisso de seus membros, filiados as suas organizações nacionais e internacionais, que estabelece 

Programas de Gestão eficazes relativos ao Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. 

Os Requisitos Legais e outros requisitos são continuamente examinados de forma a identificar aqueles aplicáveis aos 

aspectos ambientais, decorrente das atividades, produtos e serviços da empresa. 

 

 

c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o 

desenvolvimento das atividades 

 

Chapas de Fibra, T-HDF, MDF, MDP, Pisos Laminados e Tintas e Vernizes 

 

As marcas utilizadas pelo Grupo Eucatex são registradas e têm valor significativo e contribuem na manutenção e 

crescimento sustentável no mercado competitivo que atua. Constantemente, a empresa investe na imagem e identidade 

de suas marcas e produtos, no desenvolvimento e lançamento de novos produtos e na ampliação das famílias de 

produtos atuais, oferecendo produtos de qualidade, visualização das embalagens quanto à aplicação de cada produto e 

campanhas promocionais nos pontos de venda. 

Não há dependência específica de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes 

para o desenvolvimento das atividades da Companhia. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita líquida total da 

Companhia 

 

A Eucatex tem sua receita basicamente concentrada no mercado interno, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 
 

 

 

b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total da 

Companhia, c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da Companhia 

 

A Companhia exporta seus produtos para mais de 40 países, sendo que 78,71% de seu faturamento para estes mercados 

se concentra para o Estados Unidos. A participação das exportações sobre a receita líquida  é de 12,91%,  conforme 

demonstrado abaixo: 

 

 

 

Mercado 2015 %

Nacional 995.640.178         87,09%

Externo 147.621.000         12,91%

Total da Receita Líquida 1.143.261.178      100%

País

 Valor 

Faturamento em 

R$ 

% Sobre 

Vendas no ME

% Sobre a 

Receita 

Líquida

Estados Unidos 116.198.974         78,71% 10,16%

Bolívia 6.138.319            4,16% 0,54%

Suécia 4.698.278            3,18% 0,41%

Panamá 3.653.422            2,47% 0,32%

África do Sul 3.300.424            2,24% 0,29%

Peru 2.876.687            1,95% 0,25%

Argentila 2.416.196            1,64% 0,21%

Colômbia 2.324.987            1,57% 0,20%

Haiti 1.195.003            0,81% 0,10%

Paraguai 1.111.421            0,75% 0,10%

Outros 3.707.290            2,51% 0,32%

147.621.000         100,00% 12,91%
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

A Companhia está sujeita a atender à legislação do Estados Unidos, onde a Companhia possui subsidiária. 

 

PÁGINA: 141 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



7.8 - Políticas socioambientais

A Companhia ainda não elabora Relatório de Sustentabilidade ou similar, porém nos últimos anos vem se preparando e se 

estruturando para fazê-lo, por entender que tal prática de governança corporativa se faz necessário para melhor 

entendimento e transparência de suas atividades. 

A Eucatex adota práticas de sustentabilidade nas suas unidades fabris, escritórios e regiões onde atua, e agora se adapta 

a metodologia do GRI (Global Reporting Initiative), a fim de preparar o quanto antes o seu relatório de sustentabilidade. 

Tão breve o conclua, disponibilizará em seu site www.eucatex.com.br/ri.  

 

 

 

PÁGINA: 142 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



7.9 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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8.1 - Negócios extraordinários

Não ocorreram aquisições ou alienações de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos 

negócios da Companhia. 

 

PÁGINA: 144 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não ocorreram alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia. 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

Não ocorreram contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados com suas 

atividades operacionais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

A Companhia tem valores de ativos relevantes conforme demonstrado no mapa abaixo, em Reais Mil: 

 

 
 

O valor de máquinas e equipamentos, instalações industriais e edifícios estão concentrados, principalmente, nas plantas 

de Salto e Botucatu. Os registrados na rubrica “Imobilizado em andamento” referem-se substancialmente a compra de 

equipamentos, construção civil e outros gastos da Linha de T-HDF/MDF. 

Os terrenos se referem, principalmente, as áreas onde estão instaladas as unidades industriais e os 28 mil hectares terras 

para reflorestamento. 

As florestas do grupo ocupam uma área de 46 mil hectares distribuídos em 77 fazendas, sendo 24 próprias e 53 

arrendadas, localizadas nas regiões de Salto e Botucatu, no interior do Estado de São Paulo, aproximadamente um terço 

deste total correspondem a áreas de reservas naturais. 

 

Imobilizado Líquido 2015

Terrenos 331.947       

Edifícios e benfeitorias 86.953          

Máquinas e equipamentos e instalações 580.686       

Imobilizações em andamento 32.065          

Moveis e utensílios 1.853            

Veículos 8.823            

Outros ativos 1.809            

Total 1.044.136    

Ativo Biológico 2015

363.431       

(66.407)        

42.436          

44.347          

383.807       

No Início do Período

Cortes efetuados no exercicio

Adições

Ganho na atualização do valor justo

No Fim do Período
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Fazenda Vitória - Plantação de Eucalipto Brasil SP Capão Bonito Própria

Fazenda Santa Fé - Plantação de Eucalipto Brasil SP Botucatu Própria

Fazenda Santa Irene - Plantação de Eucalipto Brasil SP Itatinga Própria

Fazenda São José Bromado - Plantação de Eucalipto Brasil SP Itatinga Própria

Fazenda Morrinhos - Plantação de Eucalipto Brasil SP Botucatu Arrendada

Fábrica de Tintas Imobiliárias Brasil PE Cabo de Santo Agostinho Alugada

Fábrica de Chapas Fibras de Madeira, Portas e Paineis Brasil SP SALTO Própria

Fazenda Santa Terezinha - Plantação de Eucalipto Brasil SP Bofete Própria

Fábrica de Tintas Imobiliárias e Vernizes Brasil SP SALTO Própria

Fábrica de Pisos Laminados e Painéis de MDP Brasil SP Botucatu Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Patentes Sistema para Produção 
de Painel de Madeira 
Acabado

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Sistema e Dispositivo 
para Fixação de Pisos 
Laminados em Paredes 
"Eucafix"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil "Perfil 
Redutor"

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil "Perfil T"

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil "Perfil Base"

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaboard 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucatex 60 anos Não Renovação Perda de Mercado

Patentes Disposição Construtiva 
em Elemento de 
Acabamento de Pisos 
"Linha Tecno"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaplac 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Encaixe & Pronto N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucadur 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Patentes Processo e 
Componentes para 
Conformação de 
Coberturas em 
Edificações Diversas 
"Fast-Roof"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Batente

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Encaixe num Click! 5G 
Eucafloor Atrative

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil

15 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Patentes Disposição Introduzida 
em Acoplamento para 
Réguas de Pisos 
Laminados "Nova 
Haste Esc"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Disposição Introduzida 
em Painel para 
Montagem de Artigos 
Diversos "Painel 
Tamburato"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil para 
Acabamento de Pisos 
Laminados "Perfil 
Frontal Escada"

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Configuração Aplicada 
em Perfil para 
Acabamento de Pisos 
Laminados "Perfil Piso-
Parede"

10 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Disposição Introduzida 
em Acoplamento para 
Réguas de Pisos 
Laminados "Haste Esc 
Eucafloor"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Sistema para Produção 
de um Painel de 
Madeira Acabado com 
Revestimento de Polpa 
Mecânica

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Aperfeiçoamento em 
Rodapé "Rodapé 
Composit"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Instalação e Método 
para Calcular Volume 
de Madeira em Toras 
Empilhadas "Dinatex"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Disposição Construtiva 
em Conjunto de 
Acabamento para 
Pisos

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Nanoclean N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Nanocoat N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Proteção Bacterban 
Eucatex Antibacteriana

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucavinil N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Lumina N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Nanoban N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF BP N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF Eucafibra N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Design for Flooring 
Suppot Strip Profile

14 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Profle for Floor Edging 14 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Profile of Flooring Strip 14 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucapert 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Acetinado 
Wood

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Patentes Disposição Introduzida 
em Piso Flutuante para 
Ambientes de Eventos 
Diversos "Fairtex"

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Brilhante 
Wood

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafibra BP N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafibra Lacca AD N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Floor / Wall Finish 
Molding

14 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Floor Step 14 anos Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Flooring Suppot Strip N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas MDF Eucafibra Ultra 
HR

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Nanoprint N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Porta Eucadoor Dekor 
Laminada

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucablock 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Divilux 40 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucatex quem Entende 
de Madeira, Pede 
Eucatex

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Euca 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Bacterban N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucabiotex 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Formidur 40 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas HDF Naval N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Kliq & Pronto N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Decorwall 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF Prime N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF Eucafibra Lacca 
AD

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Kliq Pronto N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Chapacustic 50 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Chapadur 50 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas MDF Eucafibra Studio N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas MDF Eucafibra 
Acetinado

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Batente HDF Naval 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Batentec 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Fast-Floor 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Ecowood 
Lâmina Ecológica

10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Lacca N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Fast Roof N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas T-HDF Eucafibra Ultra 
HR

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Patentes Processo para Produzir 
Aglomerados e Chapas 
de Fibra de Madeira

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Patentes Binder Extender for 
Producing Chipboards 
and Wood Fiberboards

N/I Não Recolhimento Quinquenios ou Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Lacca Alta 
Definição

10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafibra 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafibra Naval 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Advanced 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Rustic 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucadoor 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafiber 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Classic N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Prime 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Residence 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Residence 
Prime

10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Elegance 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Evidence N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafloor Evolution 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Formitop Pratique 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Isopainel 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Isoroc 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Formitop 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Madeirato 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Figura de "E" 40 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Formidoor 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Lamett 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas LD Fiberboard N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucafoil 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasoft 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasoft LDF 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasoft Manta 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas LDF Naval 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Super Brilho 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucacarpet 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasoft Super 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucatop 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Fairtex 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas LDF-Low Density Fiber N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasuper 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucasuper Prime 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucatile 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Monoplac 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Novita 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas ROC 20 anos Não Renovação Encerrado

Marcas MDFlex 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Xapadur 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas MDP Eucaprint BP 
Painel Ecológico

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Tamburato - Painel 
Ecológico

N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Triplac 30 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Vitrio N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Rodopé Composit N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Syramic 40 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Tamburato N/I Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucalit 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucalux 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucapiso 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas MDP 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaline 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Dekor 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprint Ecowood 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaplac 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaplast 10 anos Não Renovação Perda de Mercado

Marcas Eucaprime 20 anos Não Renovação Perda de Mercado

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet www.eucatex.com.br 2 anos Não Renovação Perda da Atividade Eletrônica - Canal Eletrônico 
de Comunicação com os Stakeholders

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Eucatex Imobiliária Ltda 07.580.377/0001-06 - Controlada Brasil SP São Paulo Cultivo de frutas de lavoura permanente e 
cultivo de plantas de lavoura permanente.

99,990000

31/12/2015 -14,050000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 547.354.381,63

Valor mercado

Eucatex Distribuidora 
de Solventes Ltda

52.052.214/0001-05 - Controlada Brasil SP SALTO Comércio atacadista de solventes. 99,990000

31/12/2014 -34,840000 0,000000 0,00

31/12/2015 -28,070000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 1.672.560,94

Valor mercado

Estratégia da Companhia e planejamento tributário.

31/12/2013 -7,840000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

ECTX S.A. 14.675.270/0001-07 - Controlada Brasil SP São Paulo Fabricação e comercialização de madeira 
laminadas, chapas de madeira prensadas, 
aglomeradas e compensadas, tintas, 
vernizes, esmaltes e lacas.

91,730000

Estratégia da Companhia e planejamento tributário.

31/12/2015 -1,030000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 556.630.119,39

Valor mercado

31/12/2014 -0,690000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 4,910000 0,000000 0,00

ECTX Indústria e 
Comércio Ltda

77.769.388/0001-14 - Controlada Brasil SP São Paulo Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e 
lacas.

97,930000

31/12/2015 -2,020000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 69.241.062,72

Valor mercado

31/12/2014 -2,100000 0,000000 0,00

Estratégia da Companhia e planejamento tributário.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 5,500000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Estratégia da Companhia e planejamento tributário.

31/12/2013 6,440000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2014 7,370000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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9.2 - Outras informações relevantes

Demais ativos circulantes considerados relevantes pela Administração: 

 

 

 

Ativo Precatório Estadual

Duração Indeterminado

Território abrangido Estado São Paulo

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos Não reconhecimento pelo estado

Valor de registro contábil R$ 3.173.989,56
Valor atualizado R$ 14.368.640,14

Possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor Perda de R$ 3.173.989,56

Ativo Precatório Federal

Duração Indeterminado

Território abrangido Nacional

Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos Não reconhecimento pela União

Valor de registro contábil R$ 8.440.056,00
Valor atulizado R$ 47.359.409,73

Possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor Perda de R$ 8.440.056,00
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os comentários descritos a seguir, têm como base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, 

preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (Internacional Financial Reporting Standards – 

IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

 

a) condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

As condições financeiras e patrimoniais gerais da companhia têm apresentado uma evolução positiva nos últimos três 

anos, um aspecto que ressalta essa afirmação é a evolução do Patrimônio Líquido Consolidado, conforme demonstrado a 

seguir: 

 

Valores em R$ 
000 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Patrimônio 
Líquido 

1.173.328 1.162.485 1.139.464 

 

O ano de 2015 foi marcado pela deterioração dos indicadores econômicos, reflexo do aprofundamento da operação Lava 

Jato e do ambiente político conturbado. Os seus impactos se fizeram sentir: no mercado de trabalho, com crescimento do 

desemprego e retração da massa total de rendimentos; no consumo das famílias, com redução, consequência da queda 

na renda dos trabalhadores, reflexo de maiores índices de desemprego e também do menor poder de negociação, o que 

impediu aumentos reais de salário; no crédito livre para pessoa física, devido às restrições impostas pelos agentes 

financeiros, por conta do receio da inadimplência e do aumento das taxas de juros; nos índices de confiança do 

consumidor e do empresário que registraram os menores patamares de suas séries históricas; e nas condições de 

financiamento no segmento imobiliário, piores, por conta da elevação da taxa de juros e redução do teto financiável. 

Tudo isso impactou significativamente a atividade econômica dos principais setores de atuação da Companhia: a indústria 

moveleira e a construção civil. Os indicadores desses setores encerraram 2015 com retração. O índice ABRAMAT 

(Associação Brasileira de Materiais de Construção), por exemplo, apresentou queda de 12,6% em 2015.  

A Companhia, em 2015, se preparou modernizando e adequando suas linhas de produtos para atender ao mercado 

externo, a fim de aumentar suas exportações, o que trouxe resultados positivos: crescimento de 81,0% na receita, 

quando comparado 2015 a 2014. Esse aumento de vendas, associado ao da lucratividade, tem contribuído para 

manutenção das atividades da Companhia em níveis próximos ao realizado em 2014. Além das exportações, estão em 

curso iniciativas de reduções de custos e investimentos, que visam preservar a Companhia neste período que se mantém 

desafiador. 

A Receita Líquida Total atingiu R$ 1.143,3 milhões, ante R$ 1.114,7 milhões em 2014, crescimento de 2,6%, resultado do 

aumento das receitas nas exportações de 81,0% e no Segmento de Tintas de 2,6%. 

O Lucro Bruto atingiu R$ 334,8 milhões e a Margem Bruta que foi 29,3%. Para 2015, os valores de EBITDA recorrente e 

margem foram R$ 196,7 milhões (-4,4%) e 17,2% (-1,3 pp). 

O ano de 2014 caracterizou-se por uma conjuntura econômica desfavorável, tendo como principais suportes para tal 

afirmação: o PIB, que apresentou crescimento praticamente nulo; a inflação, que se manteve em níveis elevados; a 

desaceleração do crescimento do emprego e da massa de rendimentos dos trabalhadores; e o indicador de confiança do 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

 

 

 

consumidor, que apresentou o menor nível da série histórica. Ainda em 2014 o período de realização da Copa do Mundo, 

entre os meses de junho e julho, afetou muito o varejo, devido ao pequeno número de dias úteis, atingindo toda a cadeia. 

Somam-se a esse cenário as pressões de custo enfrentadas ao longo do primeiro semestre e alguma redução de preço, 

provocada pelo menor nível de ocupação. O segundo semestre do ano apresentou certa normalização da demanda, que 

não foi o suficiente para reverter os resultados do primeiro semestre. Isso pode ser constatado pela retração do mercado 

de Painéis de Madeira no Brasil, que apresentou queda de 2,2%, segundo a IBÁ - Indústria Brasileira de Árvores, bem 

como pelo índice ABRAMAT, com queda de 6,6% nas vendas de materiais para construção civil.  

A Companhia registrou uma receita líquida de R$ 1.114,7 milhões (-0,3%) e Lucro Bruto de R$ 342,8 milhões, 

representando 30,8% da ROL e queda de 9,3% em relação ao ano anterior. As despesas administrativas e comerciais, 

como % da ROL, reduziram em 0,3 p.p. e ao final de 2014, o EBTIDA Consolidado Recorrente foi de R$ 205,8 milhões, 

queda de 10,8% em relação ao ano de 2013.  

O ano de 2013 consolidou os resultados da Nova Linha de T-HDF/MDF, que operou próximo da capacidade de produção 

divulgada originalmente. No ano, essa linha obteve crescimento no faturamento de 32,5% e representou 16% do 

faturamento Consolidado do Grupo. Além dos resultados da Linha de T-HDF/MDF, pode-se destacar também a 

recuperação de preços dos painéis de MDP, o crescimento nas vendas de Pisos Laminados e de Tintas, como 

determinantes para o bom desempenho da Companhia, que apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 91 milhões, 

representando crescimento de 117% sobre o ano anterior.  

O endividamento financeiro líquido da Companhia, representado por empréstimos, financiamentos e debêntures de 

curto e longo prazo menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, soma R$ 293 milhões em 

31.12.2014, representando 1,4 x o EBITDA Recorrente do ano de 2014. Em 31.12.2013, o endividamento financeiro 

líquido da Companhia era de R$ 283,1 milhões o que representava 1,2 x o EBITDA Recorrente do ano.  

A evolução do endividamento da companhia, entre dez/14 e dez/13, teve como principais motivos a variação cambial e o 

volume de investimentos realizados em 2014. Entretanto, o índice de endividamento de 1,4 x o EBITDA Recorrente é 

considerado pela Administração como um patamar adequado.  

O índice de liquidez corrente foi de 0,85 (0,98 em 2014 e 1,04 em 2013). Em 2015, o índice teve pequena retração em 

relação a 2014. Comparando-se 2014 a 2013, esse índice permaneceu praticamente estável, já que não houve grandes 

oscilações no Capital de Giro e no endividamento de curto prazo. Em 2013, ocorreu uma evolução positiva em relação a 

2012, basicamente, devido a uma operação estruturada de alongamento do perfil da dívida. Quanto ao índice de liquidez 

geral², o resultado foi 0,70 (0,66 em 2014 e 0,66 em 2013), apresentando estabilidade. A evolução desses indicadores 

demonstra que a Companhia tem condições de honrar seus compromissos de curto prazo.  

O nível atual de alavancagem da Companhia pode ser considerado baixo, considerando o patamar atual de geração de 

caixa. 

 

 

 

 

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas 
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O patrimônio líquido da Companhia, em dez/15, era de R$ 1.173,3 milhões, um acréscimo de 0,9% ou R$ 11 milhões, em 

relação à dez/14, proveniente, basicamente, do lucro do exercício. Em dez/15, a Participação de Capital de Terceiros era 

de 42%. 

O patrimônio líquido da Companhia, em dez/14, era de R$ 1.162,4 milhões, um acréscimo de 2,0% ou R$ 23 milhões, em 

relação à dez/13, proveniente, basicamente, do lucro do exercício. Em dez/14, a Participação de Capital de Terceiros era 

de 40%. 

O patrimônio líquido da Companhia, em dez/13, era de R$ 1.139,4 milhões, um acréscimo de 6,6% ou R$ 70,8 milhões, 

em relação à dez/12, provenientes basicamente do lucro do exercício. Em dez/13, a Participação de Capital de Terceiros 

era de 40%. 

 

 

 

Em dez/15, a dívida financeira líquida totalizou R$ 334 milhões, representando 1,7 x o EBITDA Recorrente, enquanto em 

dez/14, o valor foi de R$ 293 milhões, representando 1,4 x o EBITDA Recorrente. Já em dez/13, a dívida financeira líquida 

totalizava R$283 milhões, representando 1,2 x o EBITDA Recorrente do ano de 2013. Esse crescimento do endividamento 

deve-se a variação cambial e aos investimentos realizados no período. 

 

 

 

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas. 

 

 

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

2015 2014 2013

Passivo circulante 551.987        445.245       419.462       

Passiivo não circulante 293.078        332.576       346.604       

Capital de terceiros 845.065        777.821       766.066       

Patrimônio líquido 1.173.328    1.162.485    1.139.464    

Passivo + patrimônio líquido 2.018.394    1.940.306    1.905.530    

Participação capital de terceiros 42% 40% 40%

Participação capital de terceiros

2014 2013 2012

Caixa 17.586         21.068         20.713         

Dívida de curto prazo 210.617       141.158       121.098       

Dívida de longo prazo 140.898       172.933       182.667       

Endividamento total 351.516       314.091       303.765       

Endividamento líquido 333.930       293.023       283.052       

Patrimonio líquido 1.173.328    1.162.485    1.139.464    

Ebitda recorrente 196.723       205.767       229.748       

Dívida líquida/Ebitda 1,70              1,42              1,23              

Dívida líquida/PL 0,28              0,25              0,25              

Dívida financeira líquida
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Como demonstrado anteriormente, o índice de liquidez corrente1  de 0,85 (0,98 em 2014 e 1,04 em 2013), apresentou-se 

estável em 2015, quando comparado a 2014, enquanto 2013 apresentou uma evolução positiva em 2012, basicamente 

devido a uma operação estruturada de alongamento do perfil da dívida realizada pela Companhia. Quanto o índice de 

liquidez geral2, permaneceu estável em 0,70 (0,66 em 2014 e 0,66 em 2013). A evolução desses indicadores demonstra 

que a Companhia tem condições de honrar seus compromissos de curto prazo. 

 

 

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas 

 

As fontes de financiamento para o capital de giro são, basicamente, fornecedores operacionais e a geração de caixa da 

empresa. 

As fontes de financiamento para ativos não circulantes são empréstimos e financiamentos obtidos junto a instituições 

financeiras no Brasil e no exterior, além do financiamento de fornecedores estrangeiros. 

A empresa tem hoje a disposição linhas de crédito de ACC’s, desconto de duplicatas, suficientes para o giro da atividade, 

bem como, linhas de longo prazo, via BNDES, para aquisição de máquinas e equipamentos e atividade florestal. 

 

 

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende 

utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

Caso ocorram deficiências de liquidez, a Companhia conta com linhas de crédito aprovadas junto a instituições 

financeiras, através de linhas de Contas Garantidas, ACC’s, etc. Além dessas, conta com uma reserva em caixa e com parte 

das duplicatas mantidas em carteira. 

 

 

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

i. Contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures 

 

                                                           
1
(Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante) 

2
 (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante dividido pelo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
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O nível de endividamento da companhia é adequado, conforme já comentado, de 1,7 x o EBITDA Recorrente. Segue 

tabela com a descrição do endividamento contendo a totalidade das dívidas financeiras contraídas, de acordo com o 

divulgado nas Notas Explicativas Nº 17 e Nº 24 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015: 

 

 

 

Os principais empréstimos e financiamentos vigentes apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2015: 

ACC/Pré-Pagamento – Adiantamento de Contrato de Câmbio – A Companhia possui diversos contratos nesta modalidade 

junto às instituições financeiras:  Banco do Brasil S.A.,  Bic S.A., Sofisa S.A., Safra S.A., ABC Brasil S.A. e DB Service S.A., no 

montante de R$ 197.654 mil, sendo com vencimento no curto prazo o montante de R$ 131.078 mil e R$ 66.576 mil no 

longo prazo. 

Capital de Giro – Possui contratos nesta modalidade junto aos Bancos Quatá S/A e Caixa Econômica Federal, no 

montante de R$ 20.713 mil. 

CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – A Companhia possui um contrato junto ao Banco Bradesco 

S.A. cujo montante em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 71.547 mil, incluído os custos com a emissão, com vencimento 

no longo prazo e será pago em 03 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas, a partir do 36º (trigésimo sexto) mês a 

contar da Data de Emissão.  

CCE-Real – Cédula de Crédito à Exportação – A Companhia possui diversos contratos nesta modalidade junto aos Bancos 

Safra S.A. e Panamericano S.A., no montante de R$ 17.604 mil, sendo a vencer no curto prazo R$ 12.521 mil e R$ 5.083 

mil, no longo prazo. 

FINAME – Financiamento de Máquinas e Equipamentos - A Companhia possui diversos contratos nesta modalidade junto 

aos Bancos Safra S.A. e Brasil S.A., no montante de R$ 2.309 mil sendo R$ 592 mil a vencer no curto prazo e R$ 1.717 mil 

no longo prazo. 

FINIMP – Financiamento à Importação – A Companhia possui contratos em dólar junto aos bancos Safra S.A. e Sofisa S.A., 

em 31 de dezembro de 2015, cujo montante contratado era de R$ 2.075 mil a vencer no curto prazo. 

SACE – A Companhia possui contratos em Euro no montante de R$ 2.224 mil a vencer no curto prazo. A Companhia 

obteve financiamento de equipamentos junto aos seus fornecedores, que obtém em seus países de origem linhas de 

bancos oficiais, com custos competitivos e prazos adequados. 

Modalidade Moeda Vencimento Encargos Amortização 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Circulante

Capital de Giro  Real  Dez/2016 Única -                    -                    11.537           11.154           

CDCA (3)  Real  Dez/2016 Anual -                    -                    25.423           1.987              

Finame  Real  Dez/2016 Mensal -                    -                    592                   1.057              

SACE (2)  EUR  Dez/2016 Semestral -                    -                    2.224              1.884              

Finimp  Dolar  Dez/2016 Mensal -                    -                    2.075              9.454              

CCE/ Real  Real  Dez/2016 Mensal 844                   3.245              12.521           19.356           

ACC/Pré-Pagamento  Dolar  Dez/2016 Mensal 16.040           1.394              111.963        57.630           

Pré-Pagamento Exportação (1)  Dolar  Dez/2016 Trimestral -                    -                    19.115           13.239           

Total Circulante 16.884           4.639              185.449        115.761        

Não Circulante

Capital de Giro  Real  Set/2018 Única -                    -                    9.177              -                    

CDCA (3)  Real  Set/2018 Anual -                    -                    46.124           68.995           

CCE/ Real  Real  Jun/2017 Mensal -                    847                   5.083              18.847           

Finame  Real  Jun/2020 Mensal -                    -                    1.717              2.014              

SACE (2)  Euro  Dez/2016 Semestral -                    -                    -                    1.311              

Pré-Pagamento Exportação (1)  Dolar  Set/2021 Trimestral -                    -                    66.576           44.776           

Total Não Circulante -                    847                   128.678        135.943        

Total Geral 16.884           5.486              314.127        251.704        

4,20 % a.a à 5,95% Nota Promissória

LIBOR + v.c. dolar Nota Promissória

3,0 % a.a à 9,0% a.a Alienação Fiduciária

100% CDI + 2,90% Duplicatas + alienação fiduciária 

100% CDI + 3,115% Duplicatas

100% CDI + 3,5% a.a Duplicatas

2,98% a.a à 6,5% a.a Duplicatas

5,45 % a.a à 6,3% a.a Duplicatas

100% CDI + 3,115% Duplicatas

LIBOR + v.c. dolar Nota Promissória

3,0 % a.a à 9,0% a.a Alienação Fiduciária

4,20 % a.a à 5,95% Nota Promissória

Controladora Consolidado

Garantia

100% CDI + 3,5% a.a Duplicatas

100% CDI + 2,90% Duplicatas + alienação fiduciária 
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DEBÊNTURES – Em 18 de abril de 2012, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realização de emissão 

pública de 7.500 (sete mil e quinhentas) debêntures simples ao valor unitário de R$ 10 mil (dez mil reais), equivalentes a 

R$ 75.000 mil (setenta e cinco milhões de reais) na data da emissão, não conversíveis em ações. O Saldo das debêntures 

em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 37.388 mil, sendo R$ 25.168 mil a vencer no curto prazo e R$ 12.220 mil no longo 

prazo.  

 

 

 

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

O relacionamento que a Companhia mantém com instituições financeiras é de caráter comercial, em operações de 

serviços de cobrança de seus títulos, gestão da folha de pagamento de seus colaboradores, Débito Direto Autorizado 

(DDA), pagamento de títulos a fornecedores, fechamento de operações de câmbio, repasse de empréstimos e 

contratações de financiamentos. Os principais parceiros comerciais, em 2015, 2014 e 2013 foram os Bancos Brasil S.A., 

Bradesco S.A., Safra S.A., Sofisa S.A., entre outros. 

 

iii. Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Do endividamento consolidado de 2015, 2014 e 2013 como garantia dos empréstimos, dos financiamentos e das 

debêntures, foram oferecidos terrenos, máquinas e equipamentos. Além desses, a Companhia ofereceu como garantia, 

aproximadamente, 50% do saldo de duplicatas dos clientes nacionais. 

 

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e 

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores 

mobiliários e à alienação de controle societário  

 

A Companhia está sujeita ao cumprimento de determinados covenants (Eventos de Vencimentos Antecipados), 

representado por indicadores financeiros, que em caso de descumprimento implicam no vencimento antecipado da 

operação.  

Abaixo, encontram-se listados alguns dos “Eventos de Vencimentos Antecipados” (covenants) constantes na escritura de 

emissão de debêntures: 

 Índice de Cobertura de Serviço de Dívida 

Geração de Caixa/Serviço da Dívida = mínimo de 1,3 

Composição
Data da 

Emissão

Tipo da 

Emissão
Vencimento

Quantidade de 

Debêntures

Valor 

Nominal
Valor da Emissão Custo da Emissão

Encargos Financeiros 

Anuais

Amortização do 

Principal

Saldo em 

31/12/2015

6ª Emissão 01/06/2012
privada não 

conversíveis
01/06/2017 7.500                10.000      75.000R$               1.838R$                  

100% da taxa DI + juros 

de 3,6% a.a base 252 

dias úteis pagos 

semestralmente, a partir 

da data da Emissão

6 parcelas semestrais 

a partir de dezembro 

de 2014

37.388R$              
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 Índice de Alavancagem – máx. 2,0 

(Dívida Financeira Líquida/EBITDA) 

 Relação entre Endividamento C.P. / Endividamento L.P. = 60% 

 

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia “ECTX S/A” titular da referida obrigação estava em “compliance” com todas as 

cláusulas dos “Eventos de Vencimentos Antecipados” (covenants). 

 

 

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

A Companhia utilizou 100% de todos os financiamentos contratados nos anos de 2015, 2014 e 2013. 

 

 

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

 

Comparação dos resultados operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de 

dezembro de 2014 

 

As vendas do Segmento Madeira da Companhia, somados os mercados interno e externo, em 2015, apresentaram 

retração de 4,6%, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, impactado pela queda no mercado interno, que 

mesmo com o aumento das exportações não conseguiu pontuar positivamente. O Mercado Total de Painéis de Madeira, 

segundo a IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), apresentou queda de 7,7% no mesmo período, com retração dos volumes 

vendidos de MDF (-4,3%) e de MDP (-12,9%). 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

31/12/2015 2015x 2014 31/12/2014 2014x 2013 31/12/2013

AV % AH% AV % AH% AV %

Receita operacional liquida 1.143.261                             100,0% -100% 1.114.668             100,0% 2,57% 1.118.346            100,0%

Variação do valor justo dos ativos biológicos 44.347                                  3,9% 2% 43.291                  3,9% -11,89% 49.134                 4,4%

Custo dos produtos vendidos (852.770)                               -74,6% 5% (815.142)              -73,1% 3,26% (789.417)              -70,6%

Lucro bruto 334.838                                29,3% -2% 342.817                30,8% -9,32% 378.062               33,8%

Margem Bruta 29,3% -5% 30,8% -9,0% 33,8%

Despesas com vendas (168.582)                               -14,7% 6% (158.983)              -14,3% 2,90% (154.506)              -13,8%

Despesas gerais e administrativas (47.199)                                 -4,1% 3% (45.900)                -4,1% 1,26% (45.328)                -4,1%

Honorário da administração (9.141)                                   -0,8% 19% (7.691)                  -0,7% 1,18% (7.601)                  -0,7%

Resultado de equivalencia patrimonial -                                        0,0% -                       0,0% -                       0,0%

Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas 868                                       0,1% -113% (6.489)                  -0,6% -24,49% (8.594)                  -0,8%

110.785                                9,7% -10% 123.753                11,1% -23,62% 162.033               14,5%

Resultado financeiro, liquido (112.527)                               -9,8% 83% (61.445)                -5,5% 6,78% (57.541)                -5,1%

Resultados não recorrentes (10.708)                                 -0,9% -47% (20.054)                -1,8% 811,20% (2.201)                  -0,2%

Resultado antes do imposto de Renda e da Contribuição Social (12.450)                                 -1,1% -129% 42.254                  3,8% -58,69% 102.291               9,1%

Imposto de Renda e Contribuição Social 22.942                                  2,0% -254% (14.878)                -1,3% 10,72% (13.437)                -1,2%

Participação Minoritária 16                                         0,0% 167% 6                           0,0% -25,00% 8                          0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

Lucro liquido do exercicio 10.508                                  0,9% -62% 27.382                  2,5% -69,19% 88.862                 7,9%

Lucro liquido do exercicio recorrente(1) 21.215                                  1,9% -55% 47.436                  4,3% -47,91% 91.063                 8,1%

Resultado operacional antes do resultado financeiro e dos 

resultados não recorrentes

Consolidado
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Neste Segmento, os destaques foram as vendas da Companhia para o Mercado Externo, que estão em linha com a 

estratégia traçada, apresentando aumento de 37,8% em volume e 81,0% na Receita Líquida, na comparação anual. Este 

resultado está relacionado ao crescimento das vendas de chapa de fibra (+22,2%) e de T-HDF (+287,6%), cuja exportação 

era incipiente em 2014 e passou a compor o mix de produtos exportados com maior efetividade neste ano. Foram 

concluídas as alterações nos processos produtivos, que permitirão aumento mais relevante em suas exportações no 

decorrer de 2016. O crescimento das exportações do setor, em 2015 comparado a 2014, segundo a IBÁ, foi de 57,7%.  

As vendas físicas de Tintas da Companhia tiveram redução de 2,6% em 2015, comparativamente a 2014, enquanto o 

Mercado de Tintas apresentou retração de 5,4%, de acordo com dados da ABRAFATI (Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Tintas).  

A Receita Líquida Total atingiu R$ 1.143,3 milhões, ante R$ 1.114,7 milhões em 2014, crescimento de 2,6%. No Segmento 

Madeira, a queda de volume no mercado interno foi compensada pelo aumento nas exportações. A Receita total do 

segmento apresentou expansão de 3,6% em 2015, reflexo da ascensão contínua das exportações (37,8%). O Segmento de 

Tintas apresentou crescimento de 2,6% na Receita Líquida. 

As despesas administrativas em 2015 tiveram um aumento de 4,1%, em relação a igual período do ano anterior. O 

comportamento destes indicadores reflete, basicamente, os reajustes de mão de obra e correção de contratos. 

Nas despesas comerciais, em 2015, ante o exercício anterior, a variação deve-se basicamente ao crescimento das 

exportações em detrimento das vendas no Mercado Interno (MI), cujas despesas variáveis são superiores às praticadas 

no país.  

 

Comparação dos resultados operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 31 de 

dezembro de 2013 

 

As vendas físicas da Companhia em 2014, comparativamente a 2013, demonstram um queda, tanto no Segmento 

Madeira, quanto no segmento de Tintas e Vernizes, de 1,4% e 1%, respectivamente. A realização da Copa do Mundo nos 

meses de junho e julho de 2014 e a conjuntura econômica, cujo cenário era de crescimento nulo, inflação persistente, 

desaceleração do crescimento do emprego e da massa de renda e níveis baixos de confiança do consumidor, foram os 

principais responsáveis pelo desempenho fraco em termos de Volume.  

O mercado interno de Painéis de Madeira apresentou retração de -2,2% e o de Tintas 1,6%, segundo a IBÁ (Indústria 

Brasileira de Árvores) e ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). 

A Receita Líquida da Companhia ficou praticamente estável em relação ao ano de 2013 (-0,3 %), refletindo basicamente a 

recomposição de preços, sobretudo, no segmento de Tintas. A Margem Bruta totalizou R$ 342 milhões, queda de 9,3% 

comparativamente a 2013, onde parte dessa queda deve-se aos aumentos de custos dos insumos, sobretudo no primeiro 

semestre de 2013. 

As despesas com vendas cresceram 2,9% e as despesas administrativas, 1,2% e juntas representaram 19% da Receita 

Operacional Líquida. Demonstra-se nessas rubricas que a Administração se esmerou em manter os gastos sob controle 

em um ano de queda nas vendas. Tais percentuais ficaram muito abaixo dos índices de inflação, apesar de boa parte dos 

gastos serem reajustados com base nesses, tais como: gastos com pessoal, aluguéis, serviços, etc. 

O lucro líquido recorrente em 2014 foi de R$ 47,4 milhões, queda de 47,9% em relação ao ano anterior. 
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Em 2014, a Companhia registrou resultados não recorrentes da ordem de R$ 20,1 milhões, devido, principalmente, à 

baixa adesão ao Refis da Copa/Reabertura da Lei 11.941/09, que representou uma despesa no exercício de R$ 8,5 

milhões, bem como a gastos com indenizações e processos trabalhistas. 

 

Comparação dos resultados operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 31 de 

dezembro de 2012 

 

As vendas físicas da Companhia em 2013, comparativamente a 2012, demonstram um crescimento acima da média da 

economia e também superior aos dos mercados em que atua. No segmento de painéis de madeira, o aumento foi de 

6,9% e a desaceleração, comparativamente ao ano anterior, deve-se ao menor crescimento da Linha de T-HDF/MDF, que 

em 2013 praticamente atingiu sua capacidade nominal. Com relação ao faturamento, o segmento madeira apresentou 

uma evolução positiva de 15,9%, basicamente devido à recuperação de preços nas principais linhas de produto, além da 

variação cambial. No segmento tintas, as vendas físicas cresceram 7,5%, muito superior ao do mercado e a Receita 

Operacional Líquida, cresceu 14,7%, demonstrando também que ocorreram ajustes nos preços. No caso de tintas, há 

claramente uma recomposição de preços devido aos aumentos de custos. 

No decorrer do ano, a volatilidade do câmbio influenciou negativamente os custos dos principais produtos insumos da 

Companhia. No 4T13, a evolução do custo, devido à variação cambial, iniciou uma trajetória pouco saudável. Insumos que 

são comercializados pela Petrobrás passaram a ter um comportamento distinto do restante do mercado, por exemplo, a 

Ureia que tem preços cotados no mercado internacional passou a apresentar queda, enquanto no Mercado Interno, a 

Petrobrás reajustou seus preços, o mesmo é válido para os solventes, óleo BPF. Outro item que teve reajuste importante 

no 4T13 foi o formol que teve o seu preço pressionado, devido a problemas na oferta.  A Ureia e o Formol são os 

principais insumos utilizados na produção da Resina Ureia Formol, que é a principal matéria prima dos painéis de MDP, 

MDF e T-HDF, e por esse motivo até o 1º trimestre de 2014, os custos desses produtos deverão ser pressionados. 

A Margem Bruta encerrou o ano de 2013 em R$ 378,1 milhões ou 33,8%, contra R$ 313,2 milhões ou 32,5%, 

apresentando crescimento de 20,7% no período. 

As despesas com vendas, no ano de 2013, cresceram 12,5 %, comparativamente a 2012. A somatória das despesas 

administrativas e comerciais, apesar do crescimento nominal de 9,1% em 2013 comparado a 2012, percentualmente 

representaram 18,5% do faturamento em 2013, contra 19,6% no mesmo período do ano anterior. 

O lucro líquido recorrente em 2013 foi de R$ 91,0 milhões, crescimento de 117% em relação ao ano anterior. 

Em 2012, a Companhia registrou resultados não recorrentes de R$ 46,5 milhões, devido, principalmente, à baixa de 

provisões de impostos. Em 2013, os resultados não recorrentes líquidos se devem a R$ 14,6 milhões de receita referente 

ao recebimento de uma ação que discutia o empréstimo compulsório, a diferença refere-se à adesão ao Refis e a gastos 

com indenizações e processos trabalhistas. 

Comparação das principais contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015 
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ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2015 AV% 31.12.2014 AV% 31.12.2013 AV%

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3.901         0,2% 7.459         0,4% 11.604       0,6%

Titulos e valores mobiliarios 13.684       0,7% 13.609       0,7% 9.109         0,5%

Contas a receber de clientes 212.632     10,5% 239.039     12,3% 234.933     12,3%

Estoques 215.549     10,7% 154.063     7,9% 143.217     7,5%

Partes relacionadas 15.696       0,8% -                 0,0% -                 0,0%

Impostos a recuperar 1.917         0,1% 18.202       0,9% 31.227       1,6%

Despesas antecipadas -                 0,0% 1.618         0,1% 2.703         0,1%

Prejuizos não realizados -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0%

Outros créditos 3.844         0,2% 3.104         0,2% 4.193         0,2%

Total do ativo circulante 467.223     23,1% 437.094     22,5% 436.986     22,9%

Não circulante

Ativo realizável a longo prazo

Contas a receber de clientes 25.558       1,3% 21.562       1,1% 9.142         0,5%

Partes relacionadas -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0%

Impostos a recuperar 3.408         0,2% 3.370         0,2% 3.834         0,2%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 38.465       1,9% -                 0,0% -                 0,0%

Bens destinados a venda 474            0,0% 578            0,0% 674            0,0%

Propriedade para investimento 25.133       1,2% 26.009       1,3% 27.735       1,5%

Depósitos judiciais 14.414       0,7% 11.032       0,6% 8.690         0,5%

Outros Créditos 15.536       0,8% 15.536       0,8% 17.242       0,9%

122.988     6,1% 78.087       4,0% 67.317       3,5%

Ativo permanente

Investimentos -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0%

Ativos biológicos 383.807     19,0% 363.431     18,7% 340.032     17,8%

Imobilizado 1.044.136  51,7% 1.061.399  54,7% 1.060.863  55,7%

Intangível 267            0,0% 284            0,0% 332            0,0%

1.428.210  70,8% 1.425.114  73,4% 1.401.227  73,5%

Total do ativo não circulante 1.551.198  76,9% 1.503.201  77,5% 1.468.544  77,1%

Total do ativo 2.018.421  100,0% 1.940.295  100,0% 1.905.530  100,0%

Passivo e Patrimônio Liquido

Circulante

Fornecedores 150.151     7,4% 114.161     5,9% 108.183     5,7%

Empréstimos e financiamentos 185.449     9,2% 115.761     6,0% 108.188     5,7%

Debêntures 25.168       1,2% 25.397       1,3% 12.910       0,7%

Obrigações trabalhistas 31.739       1,6% 30.382       1,6% 30.331       1,6%

Obrigações tributárias 11.964       0,6% 13.523       0,7% 15.401       0,8%

Partes relacionadas -                 0,0% 19              0,0% 19              0,0%

Tributos parcelados 44.400       2,2% 39.489       2,0% 39.694       2,1%

IR e Contribuição Social Diferido -                 0,0% -                 0,0% -                 0,0%

Adiantamento de clientes 10.170       0,5% 13.756       0,7% 11.258       0,6%

Dividendos a pagar 61.140       3,0% 60.416       3,1% 56.680       3,0%

Lucros não realizados 11.777       0,6% 2.513         0,1% -                 0,0%

Contas a pagar 20.029       1,0% 29.828       1,5% 36.798       1,9%

Total do passivo circulante 551.987     27% 445.245     23% 419.462     22%

Não circulante

Passivo exigível a longo prazo

Empréstimos e financiamentos 128.678     6,4% 135.943     7,0% 121.036     6,4%

Fornecedores -                 0,0% 1.152         0,1% 1.975         0,1%

Tributos parcelados 38.376       1,9% 56.068       2,9% 67.775       3,6%

Imposto de renda e contribuição social 88.332       4,4% 82.119       4,2% 76.850       4,0%

Provisão para demandas judiciais 25.472       1,3% 20.303       1,0% 17.337       0,9%

Debentures a Pagar 12.220       0,6% 36.991       1,9% 61.631       3,2%

Total do passivo não circulante 293.078     14,5% 332.576     17,1% 346.604     18,2%

Patrimônio Liquido

Capital social 488.183     24,2% 488.183     25,2% 488.183     25,6%

Reservas de reavaliação 202.052     10,0% 205.491     10,6% 208.203     10,9%

Reservas de lucros 394.112     19,5% 377.415     19,5% 348.696     18,3%

Lucro do Periodo -                 0,0% -             0,0% -             0,0%

Ajuste de avaliação patrimonial 90.237       4,5% 93.711       4,8% 97.045       5,1%

Outros Resultados abrangentes 1.691         0,1% 632            0,0% 287            0,0%

Ações em tesouraria (2.947)        -0,1% (2.947)        -0,2% (2.947)        -0,2%

Total do patrimônio liquido 1.173.328  58,1% 1.162.485  59,9% 1.139.467  59,8%

Participação de não controladores 28              (11)             (3)               

Total do Passivo e Patrimônio Liquido 2.018.421  100,0% 1.940.295  100,0% 1.905.530  100,0%
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Caixa e equivalentes de caixa – O saldo da conta ao final de 2015 representava 0,2% e nos anos anteriores, 0,4% e 0,6%, 

do Ativo Total, respectivamente para 2014 e 2013. 

O saldo líquido de Contas a Receber Clientes, que registra os créditos de clientes operacionais do Mercado Interno e do 

Mercado Externo, líquido das provisões para créditos de liquidação duvidosa, cresceu 15,1 % em 2013 comparativamente 

a 2012, 1,7% em 2014 comparativamente ao ano de 2013 e em 2015 retraiu 11% em relação a 2014. O crescimento nessa 

rubrica está associado ao crescimento do faturamento em 2013 em relação a 2012 e também ao aumento na 

participação das vendas para o setor de Construção Civil, que tem prazos de vendas maiores, fato que se repetiu no ano 

de 2014, comparativamente ao ano de 2013. Em 2015, as exportações impactaram positivamente, apresentando 

crescimento na sua receita líquida de 81,0%. 

Estoques – Apresentaram crescimento de 28,6% no ano de 2013, comparativamente ao ano de 2012, 7,6 % em 2014, 

comparativamente a 2013 e 39,9% em 2015 em relação a 2014. A variação nessa conta reflete o aumento dos estoques 

que acompanharam o crescimento das exportações. 

Impostos a recuperar curto prazo – Reflete saldos de impostos não cumulativos como ICMS, PIS, Cofins e IPI que serão 

creditados em prazo inferior a 12 meses. No ano, registrou-se nesta rubrica a redução em IRPJ/CSLL. 

Outros débitos – Compostos basicamente de adiantamentos realizados a fornecedores entre as principais contas.  

Total do Ativo Circulante – Em 2015, apresentou crescimento de 6,9% em relação a 2014. Ficou praticamente estável em 

2014, comparativamente a 2013 enquanto que no anterior apresentou aumento de 24,1%, comparativamente a 2012, 

fato que ocorreu devido ao crescimento nas vendas naquele ano que exigiu aumento do investimento, sobretudo em 

estoques e contas a receber. 

Clientes Longo Prazo - Registrou nos anos de 2015, 2014 e 2013 saldos de acordos realizados com clientes que terão 

recebimento em prazo superior a 12 meses. 

Propriedade para Investimento – Registrou a fazenda Rancho Feliz que é objeto de um empreendimento imobiliário a ser 

desenvolvido através de uma parceria feita com incorporadores, onde caberá a Companhia 38% de participação sobre as 

receitas. 

Depósitos Judiciais – Trata-se de depósitos judiciais em processos trabalhistas e tributários necessários na fase de 

recurso. 

Outros débitos de longo prazo – Composto basicamente de créditos de precatórios federais e estaduais. 

Imobilizado Líquido – Queda de 1,6% em 2015, em relação a 2014. Aumento de 0,1% em 2014, comparativamente a 

2013 e queda 0,3% em 2013 em relação a 2012. Dentre os investimentos realizados em 2015, 2014 e 2013, destacam-se: 

 Nova Linha Lacca em Salto/SP; 

 Novos equipamentos para redução do consumo de resina em Salto/SP; 

 Novos equipamentos visando modernizar a linha de produtos exportados; 

 Instalação de uma prensa de BP em Salto/SP, que aumentou a capacidade de revestimento desse tipo de produto 

em 7,2 milhões de m²/ano; 

 Investimentos em plantio de florestas, totalizando 4,8 mil hectares em 2015 e 9,7 mil hectares em 2014 e 2013; 

 Equipamentos complementares para a T-HDF/MDF, que aumentarão a sua capacidade e reduzirão os custos; e 

 Nova linha de Pisos Laminados em Botucatu/SP. 
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O Ativo Total da Companhia cresceu 4,0%, 1,8% e 7,1%, respectivamente em 2015, 2014 e 2013. 

Empréstimos e financiamentos de curto prazo – No ano de 2013, a Companhia realizou um alongamento do seu perfil de 

endividamento, que culminou em uma redução de 26,4%. 

Fornecedores – Crescimento de 31,5% em 2015, de 5,5% em 2014 e de 16% em 2013, devido ao aumento nos custos.  

Obrigações Trabalhistas – Crescimento de 4,5% em 2015 e 0,2% e 16% respectivamente em 2014 e 2013 e registra além 

do saldo de salários a pagar, provisões de férias, encargos sociais, e outros encargos de pessoal. 

Obrigações Tributárias – Redução de 11,5% em 2015 e de 12,2% em 2014 e aumento de 23,1% em 2013. Essa rubrica 

registra os saldos de pagamentos de impostos que estão associados, sobretudo, aos níveis de compra e venda de 

mercadorias. 

Tributos Parcelados – Saldo do parcelamento Refis IV, previsto nas leis 11941/09 e MP 470. 

IR e CSLL a pagar – Saldos a pagar de Imposto de Renda e Contribuição Social. 

Adiantamento de Clientes – Saldo de adiantamento de clientes. 

Contas a Pagar Curto Prazo – Saldos de pagamento de gastos operacionais, como despesas de importação, fretes, 

comissões, etc. 

Contas a Pagar – Composto por: 1) diferença do valor de mercado da ação e do valor da opção de compra das ações que 

foram entregues aos credores financeiros como parte da aprovação do plano de recuperação judicial da Companhia, 

descritas na Nota Explicativa nº 23 nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2015; 2) Fretes e comissões a 

pagar; 3) Energia Elétrica; e 4) outras. 

Total Passivo Circulante – Aumento de 24,0%, 6,1% e 2,8%, respectivamente em 2015, 2014 e 2013, que reflete o 

aumento do nível de atividade da Companhia. 

Empréstimos e financiamento de longo prazo – Redução de 5,3% em 2015, devido a migração da dívida para o curto 

prazo. Aumento de 12,3% em 2014 e de 128% em 2013, devido à rolagem da dívida.  

Tributos parcelados de longo prazo – Queda de 31,6% em 2015, 17,3% em 2014 e 7,1% em 2013, refletindo a 

transferências para o curto prazo e ajuste das parcelas pelo diferimento do parcelamento Refis IV. 

IR/CSLL Diferido longo prazo – Valor do imposto incidente sobre diferenças temporárias.  

Provisão para demandas judiciais – Aumento de 25,5% em 2015 e 17% em 2014, devido ao aumento de provisões. A 

queda de 38,6% no saldo das contingências em 2013, representada pela baixa de decadência de provisões para 

Contingências Tributárias. 

 Patrimônio Líquido – Crescimento 0,9% em 2015, 2% e 6% respectivamente nos anos de 2014 e 2013, refere-se aos 

resultados positivos alcançados nestes períodos. 
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a) resultados das operações do emissor, em especial. 

 

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

 

A receita operacional da Companhia é composta, principalmente, pela venda de Painéis de Divisória, Portas, Chapas de 

Fibra, Painéis de MDP/T-HDF/MDF, Pisos Laminados e Tintas Imobiliárias, que têm como destino os segmentos da 

Construção Civil e da Indústria Moveleira. 

 

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

O lucro líquido recorrente em 2015 foi de R$ 22,3 milhões foi impactado pela deterioração dos indicadores econômicos, 

reflexo do aprofundamento da operação Lava Jato e do ambiente político conturbado, refletindo significativamente a 

atividade econômica dos principais setores de atuação da Companhia: Indústria Moveleira e Construção Civil. 

Em 2014, o lucro líquido foi afetado pela conjuntura econômica do País, que de um lado provocou a redução da demanda 

e de outro a pressão de custos para cima e preços para baixo, sobretudo no primeiro semestre de 2014. 

Em 2013, o lucro líquido recorrente foi de R$ 91,1 milhões e registrou resultados extraordinários de R$ 2,2 milhões, 

referente à baixa de provisões para contingências e ao reconhecimento de receita extraordinária referente ao processo 

que questionava o empréstimo compulsório da Eletrobrás. 

 

 

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de 

volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Conforme já dito, 2015 foi marcado por crises política e econômica que impactaram indicadores econômicos, interferindo 

na atividade econômica dos principais setores de atuação da Companhia. Com isso, as vendas foram destinadas ao 

mercado externo, elevando o volume em 37,8% e a Receita Líquida em 81,0% deste segmento. Os custos de todos os 

produtos sofreram os impactos da variação cambial, além do aumento na conta de energia. 

No ano de 2014, os volumes de vendas, conforme comentado anteriormente, apresentaram reduções, de 1,4% no 

Segmento Madeira e de 1,0% no Segmento de Tintas. No Segmento Madeira, o primeiro semestre demonstrou fraca 

demanda, aumento de custos e redução de preços, enquanto no segundo semestre verificou-se alguma recuperação da 

Companhia e do mercado como um todo. Além disso, a queda nos preços das commodities permitiu certa redução de 

custos, trazendo com isso melhores margens, porém não o suficiente para trazer as margens aos mesmos patamares de 

2013. Já no segmento de Tintas as pressões de custo em parte foram repassadas ao preço de venda. 

No ano, como parte de sua estratégia que visa melhorar seu mix de venda, a Companhia investiu em: uma nova linha de 

acabamento de chapas em Salto/SP, aumentando a capacidade de produção do Lacca; introduziu o click em suas linhas 

de pisos mais altas; e iniciou a modernização da produção para o mercado externo. Ainda foram feitos investimentos bem 

sucedidos na redução de consumo de resina. 
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O ano de 2013 apresentou, ao contrário de 2012, um período de recuperação de preços e estabilidade nos custos no 1º 

semestre e que a partir do 2º semestre se alterou. A volatilidade nas cotações do dólar, o aumento da inflação e o 

aumento de preços administrados, principalmente, pela Petrobrás, a partir do 4T13, trouxe impactos nas margens 

operacionais da Companhia. Em média, os painéis de madeira e as Tintas apresentaram variação nos preços da ordem de 

7%, que foi compatível com a evolução de custos, exceto no 4T13 onde se verifica que os preços não acompanharam a 

evolução dos custos.  

 

 

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros 

no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor. 

 

Em 2015, a variação cambial pressionou os custos de todos os produtos. É o resultado, principalmente, da evolução dos 

insumos impactados pelo câmbio, além do aumento na conta de energia.  

No ano de 2014, a queda nos preços das commodities contribuíram para uma menor pressão nos custos dos insumos da 

Companhia, que na média, apresentaram variação em torno de 4%. A variação de 9,5% na taxa cambial, apesar de 

impactar negativamente os custos dos principais insumos, foi compensada pela queda dos preços em dólar.  

Em 2013, parecido com o ocorrido em 2012, a variação cambial impactou o custo dos produtos vendidos e também a RUF 

(Resina Ureia Formol), que apresentou uma variação nominal de preços de, aproximadamente, 13%. No ponderado, os 

insumos da Companhia sofreram reajuste médio de 9%, aproximadamente. 
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financeiras

a) introdução ou alienação de segmento operacional 

 

No período de 2013 a 2015, a Companhia não entrou ou alienou nenhum segmento operacional. 

 

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária: 

 

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária durante o exercício de 2015. 

 

c) eventos ou operações não usuais 

 

No ano de 2015, não ocorreram eventos não usuais. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

Não houve alterações significativas de práticas contábeis nos exercícios de 2015, 2014 e 2013, dado que todas as 

alterações em virtude da adequação aos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e 

a adaptação aos Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (IFRS), ocorreram nas demonstrações financeiras 

divulgadas em 31 de dezembro de 2010. 

 

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

Não se aplica, dado que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis. 

 

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 

Não houve ressalvas no parecer da auditoria externa para as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2015. 

 

Em 31 de dezembro de 2014, temos no parecer dos auditores o seguinte paragrafo de ênfase: 

Reapresentação dos valores correspondentes – Demonstrações do valor adicionado 

Conforme mencionado na nota explicativa N°35, em decorrência de reclassificações efetuadas pela Companhia em 2014 

na demonstração do valor adicionado, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins 

de comparação, foram reclassificados e estão sendo reapresentado como previsto no CPC 23 - Práticas Contábeis, 

Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião, não contém modificação relacionada a esse assunto. 

 

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2013. 
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Julgamentos, estimativas e premissas contábeis críticas. 

 

Nas demonstrações financeiras, foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para contabilização de 

certos ativos e passivos e outras transações. Estas estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e 

baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 

razoáveis para as circunstâncias e foi elaborada com a utilização das informações disponíveis na data. Portanto, as 

demonstrações financeiras incluem várias estimativas. As principais estimativas e premissas que podem apresentar risco, 

com probabilidade de causar ajustes nos valores contábeis de ativos e passivos, estão contempladas abaixo: 

 

 Valor Justo do Ativo Biológico 

 

A Companhia adotou várias estimativas para avaliar suas reservas florestais de acordo com os métodos estabelecidos 

pelo CPC 29 / IAS 41. Essas estimativas foram baseadas em referências de mercado, as quais estão sujeitas a mudanças de 

cenário que poderão impactar as demonstrações financeiras da Companhia. 

Quaisquer mudanças nessas premissas utilizadas, como preço de venda, quantidade cúbica de madeira podem implicar 

na alteração do resultado do fluxo de caixa descontado e, consequentemente na valorização ou desvalorização desses 

ativos. 

 

 Recuperação de propriedades e equipamentos 

 

Com base em fluxos de caixa futuros, a Companhia avalia a capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas 

suas atividades e sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou 

grupo de ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos 

patamares. 

 

 Revisão da vida útil 

 

A Companhia revisa anualmente a estimativa de vida útil dos itens do ativo imobilizado levando em consideração as 

condições de uso/desgaste, obsolescência tecnologia, manutenção e política de substituição. As estimativas de vida útil 

são realizadas por profissionais qualificados internamente ou consultores externos. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

 

 

 

 Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis. 

 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, trabalhistas e cíveis. A avaliação da probabilidade de perda 

inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 

recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 

provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como, prazo de prescrição 

aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 

de tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 

estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as 

premissas pelo menos anualmente. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

A Companhia não possui ativos e passivos que não estejam refletidos nas demonstrações financeiras, e suas notas 

explicativas, porém possui contratos de compra e venda de produtos e serviços firmados que são registrados à medida 

que os produtos são recebidos ou os serviços são realizados. Portanto, não há ativos ou passivos detidos pela Companhia 

que não aparecem no balanço patrimonial. 

 

a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 

patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 

i - arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

 

As controladas ECTX S.A. e Novo Prisma Agro Florestal Ltda. possuem compromissos assumidos decorrentes do contrato 

de arrendamento rural de terrenos e de parcerias para plantio de florestas. 

 

ii - carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 

respectivos passivos 

 

Até esta data, a Companhia não possui carteiras de recebíveis baixadas. 

 

iii - contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

 

A Companhia não possui contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços. 

 

iv - contratos de construção não terminada 

 

A Companhia não possui contratos de construção não terminada. 

 

v - contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 

Até esta data, a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de financiamentos. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

 

 

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Não existem outros ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as 

despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

 

b) natureza e o propósito da operação 

 

c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência 

da operação 

 

i - arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

 

A natureza e o propósito desta operação são garantir o fornecimento de madeira de eucalipto às atividades da 

Companhia, a forma de pagamento destes compromissos de arrendamento pode ser mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais ou de acordo com as colheitas. Os volumes de compromissos decorrentes dos arrendamentos rurais e parcerias 

contratadas ao longo do exercício de 2015 corresponderam a um desembolso anual de R$ 9.500. O vencimento do último 

contrato será em 2026, sendo que o prazo médio dos contratos é de 12 anos. 

 

ii - carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 

respectivos passivos 

 

Até esta data, a Companhia não possui carteiras de recebíveis baixadas. 

 

iii - contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

 

A Companhia não possui contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

 

iv - contratos de construção não terminada 

 

A Companhia não possui contratos de construção não terminadas. 
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10.8 - Plano de Negócios

a) investimentos, incluindo 

 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos  previstos 

Destacam-se os seguintes investimentos realizados em 2013, 2014 e 2015: 

 Nova Linha Lacca – Salto; 

 Nova linha de Pisos Laminados em Botucatu/SP; 

 Nova linha de Portas e Painéis em Salto/SP; 

 Investimentos em plantio de florestas, totalizando 4,8 mil hectares em 2015 e 9,7 mil hectares em 2013 e 2014; e 

 Equipamentos complementares para a T-HDF/MDF, que aumentaram a sua capacidade e reduzirão os custos. 

Os investimentos previstos para 2016 somam R$ 80 milhões, incluindo os investimentos de sustentação e florestais. Em 

2015, foram investidos, aproximadamente, R$ 88 milhões, em 2014, R$ 104 milhões e em 2013, R$ 108 milhões. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

 

Entre as principais fontes de financiamento, destacam-se instituições financeiras nacionais, fornecedores nacionais e 

estrangeiros e a geração de caixa da companhia. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 

Não há desinvestimentos relevantes. 

 

 

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 

devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

 

Não há. 
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10.8 - Plano de Negócios

 

 

 

c) Novos produtos e serviços 

 

A Eucatex tem em seu plano de negócios anual o desenvolvimento de novos produtos, com o objetivo de atender as 

demandas do mercado de painéis MDP/T-HDF/MDF e Chapa de fibras de Madeira, a renovação de padrões ou linhas de 

produtos e a exclusão de portfólio de produtos com ciclo de vida em declínio. 

Fato relevante nestes últimos anos foi o lançamento da Linha Lacca - produto inovador e pioneiro de alto brilho no 

mercado, que segue as tendências dos móveis italianos e europeus em geral. Muitos investimentos mercadológicos e 

tecnológicos foram efetuados neste sentido, para poder ofertar ao mercado o acabamento de alto brilho e diferenciação 

de design. 

Através da participação em feiras do setor e ações dirigidas com clientes, a Companhia busca inovar nos lançamentos 

para o mercado. A equipe de marketing e desenvolvimento visita a Feira de Design de Milão na Itália em busca de novas 

soluções de acabamento e renovação da padronagem e design seguindo as últimas tendências do mercado italiano. 

As pesquisas de mercado em clientes, nos diversos segmentos de mercado, no Brasil e exterior permitem conclusões e 

análises para a tomada de decisões estratégicas da Companhia. 

 

i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas - Madeira 

 

1. Pesquisas voltadas para o gosto do consumidor final das classes C e D focadas no público de baixa renda; 

2. Pesquisas qualitativas de produtos de alta qualidade e acabamento voltados para a classe B2C e B1B2, visando ocupar 

espaço com a nova linha de T-HDF/MDF; 

3. Desenvolvimento de tecnologias de acabamento em brilho e em acabamento acetinado, visando oferecer ao mercado 

acabamentos não existentes em nosso mercado; 

4. Desenvolvimento de processos e de tecnologia de tratamento de papéis e foils visando liderança de custo do setor de 

acabamento de laminação direta em linha contínua; 

5. Pesquisas quantitativas de faturamento de produtos para lançamentos e enxugamento de linhas ou padrões de 

acabamento, visando a atualização do portfólio de produtos comercializados pela empresa; 

6. Pesquisas qualitativas para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos em feiras nacionais e internacionais; 

7. Pesquisa Mercadológica de Produtos, novo canal de venda de produtos já comercializados pela Companhia; 

8. Pesquisas de preços de produtos; 

9. Pesquisas de Market Share; 

10. Pesquisa de segmentação de produtos por classe social de consumo de móveis; 

11. Pesquisas diversas relacionadas à concorrência - “benchmarking”; 
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12. Pesquisa de móveis para orientação de projetos em clientes estratégicos; 

13. Pesquisas dirigidas aos formadores de opinião para lançamentos futuros; 

14. Pesquisa com fornecedores parceiros, arquitetos e designer, para complementação dos produtos de lançamento; 

15. Pesquisa de potencial de consumo; e 

16. Pesquisas de Satisfação com clientes – CERC. 

 

ii) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas – Tintas e Vernizes 

 

1. Pesquisa de satisfação – Logística / Prazos de entrega; 

2. Pesquisa de satisfação a respeito da Integridade das embalagens; 

3. Pesquisa de satisfação – Desempenho do equipamento tintométrico; 

4. Pesquisa de clima organizacional; 

5. Pesquisa Market Share mercado tintas; 

6. Pesquisa vendas cimento; 

7. Pesquisa vendas materiais de construção (geral); 

8. Pesquisa de Cordialidade e Cortesia no Atendimento da Central Eucatex de Relacionamento; 

9. Pesquisa da eficácia e prontidão da Assistência Técnica em solucionar dúvidas ou problemas; 

10. Pesquisa de Suporte Eucatex na atualização de fórmulas e solução de dúvidas problemas/E-colors; 

11. Pesquisa sobre a qualidade da linha de produtos da Tintas Eucatex; 

12. Pesquisa sobre a Eficiência de entrega e dos serviços prestados pelo Centro de Distribuição Eucatex instalado nas 

regiões por este atendida; 

13. Pesquisa sobre a cordialidade, cortesia e prontidão no Atendimento do Agente Comercial; 

14. Pesquisa de Shopping de Preços; 

15. Pesquisa de mercado comércio eletrônico (E-Commerce); 

16. Pesquisa tendência de cores; 

17. Pesquisa segmentação classes sociais; 

18. Pesquisa gerenciamento por categoria; 
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19. Pesquisa consumo de tinta por município; 

20. Pesquisa novas tecnologias; 

21. Pesquisa mercado tintométrico; 

22. Pesquisa leis municipais (descarte tintas); 

23. Pesquisa logística reversa; 

24. Pesquisa de satisfação – Blitz Eucatex; 

25. Pesquisa de satisfação – Palestras; 

26. Pesquisa de satisfação – Pintura de PDV; 

27. Pesquisa mercado impermeabilizantes; 

28. Pesquisa mercado cola branca; 

29. Pesquisa mercado tinta hospitalar; 

30. Pesquisa mercado tinta para sinalização viária; 

31. Pesquisa canais distribuição; 

32. Pesquisa nanotecnologia; 

33. Pesquisa tendência de padrões piso laminado; 

34. Pesquisa padrões pisos sucedâneos; 

35. Pesquisa de mercado de pisos em geral; 

36. Pesquisa desenvolvimento de divisórias; 

37. Pesquisa mercado de portas; e 

38. Pesquisa de Market Share do Mercado de Pisos Laminados. 

 

iii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

O montante gasto no desenvolvimento de novos produtos no ano de 2015 foi de R$ 3,1 milhões. 

 

iv) Projetos em desenvolvimentos já divulgados – Madeira 
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Lançamentos 2013 /2014/2015 

 

Na área da Indústria, foram lançados no último ano, linhas de produtos para o segmento B2 C+, produto exclusivo e 

único, visando à inovação, diferenciação e valor agregado (Eucaprint Lacca AD). 

Foram lançadas novas linhas de produtos com foco nos segmentos A2, B1 e B2, diferenciados nos padrões dos 

revestimentos e novas texturas. 

Lançamento de vários padrões, unicolores ou amadeirados, para o mercado, que se refletem nas cores dos móveis 

fabricados nos diversos ambientes da casa (sala, quarto, cozinha) e em instalações comerciais diversas, para todos os 

segmentos de mercado, principalmente o popular C e D e de maior valor agregado B1 e B2. 

Lançamento de 2 novas linhas de produtos para fabricação de móveis seriados e sob medida. 

Nova linha de Painéis MDP com alto brilho e resistência para fabricação de móveis seriados. Nova linha de Painel MDP 

com design de superfície. 

Novos Padrões: 34 novos padrões 

 

v) Projetos em desenvolvimentos já divulgados – Tintas 

Lançamentos 2013 /2014/2015  

 Nova geração de produtos brilhantes 

 Eucatex Toque Suave 

 Novos padrões de painéis de Madeira em MDP e MDF 

 Nova Linha de Pisos Vinílicos 

 

iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços 

 

O montante gasto no desenvolvimento de novos produtos no ano de 2015 foi de R$ 3,1 milhões. 
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores com influência que a Companhia julgue relevante. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia não divulga projeções. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

A Companhia não divulga projeções. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a) Atribuições de cada órgão e comitê 
 

A Companhia é administrada por um conselho de administração e uma diretoria, compostos por no mínimo 3 e no 

máximo 9 conselheiros e diretores, respectivamente, Os conselheiros e diretores possuem mando unificado de 3 anos, 

sendo permitida a reeleição. 

O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente e foi instalado na Assembleia Geral Ordinária de 

22 de abril de 2013 e mantida na realizada em 10 de abril de 2015. Porém, na AGO de 18 de abril de 2016, este conselho 

não foi instalado. 

 

Conselho de Administração 

 

Compete ao Conselho de Administração, além das competências previstas no Estatuto e na Lei: 

 

I – Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, estabelecer os objetivos e rumos estratégicos e apreciar o 

orçamento anual; 

II - Eleger e destituir os Diretores  da  Companhia e fixar-lhes as atribuições, respeitando o disposto neste Estatuto; 

III - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações 

sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; 

IV - Convocar a Assembleia Geral Ordinária, na época própria, ou extraordinariamente, quando julgar conveniente;  

V - Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

VI - Escolher e destituir os auditores independentes;  

VII - Autorizar a Sociedade a negociar com as próprias ações, observadas as restrições e limites estabelecidos na lei e 

regulamentos pertinentes; 

VIII - Deliberar sobre a emissão de ações de qualquer espécie ou classe, e de bônus de subscrição, inclusive com a 

exclusão do direito de preferência,  até o limite do capital autorizado, fixando o respectivo preço e as condições de 

emissão e integralização; 

IX - Propor à Assembleia Geral a emissão de debêntures, inclusive com a exclusão do direito de preferência, na forma 

prevista no artigo 172 da Lei nº 6.404/76; e 

X - Deliberar sobre a emissão de notas promissórias para distribuição pública no País, de acordo com a regulamentação 

da Comissão de Valores Mobiliários em vigor.  

 

Diretoria 

 

A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios 

sociais. 

A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 9 (Nove) membros, sendo: 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-

Presidente Geral, 1 (um) Vice-Presidente Executivo e os demais Diretores, sem designação específica, acionistas ou não, 

residentes no País, eleitos para mandatos de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos ou destituídos a qualquer tempo pelo 

Conselho de Administração. 

A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão nos  negócios sociais, para a prática de todos os atos e 

realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto da Sociedade, podendo, inclusive, contrair 

empréstimos, renunciar a direitos e transigir, dar cauções, avais e fianças, adquirir, hipotecar e, de qualquer forma, 

onerar os bens da Sociedade, observadas as disposições deste Estatuto Social. 
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Os atos ou contratos que acarretem a alienação de bens do ativo permanente e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros, deverão ser levados pela Diretoria à apreciação prévia do Conselho de Administração, o qual deverá deliberar 

sobre os mesmos, fazendo constar tal deliberação em ata de reunião.  

 

Conselho Fiscal 

 

A  Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 

(cinco) membros efetivos, e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País, com os requisitos e 

atribuições previstas em Lei.  

 

 

b) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês 
 

O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 22 de abril de 2013 e 

mantida na de 10 de abril de 2015. Na AGO de 18 de abril de 2016, este conselho não foi instalado. 

A Companhia não possui comitês. 

 

 

c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê; 
 

Tendo em vista que a Companhia não possui comitês, não há mecanismos de avaliação de desempenho. 

 

 

d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 
 

Compete quer ao Presidente, quer ao Vice-Presidente Geral, isoladamente, ou, ao Vice-Presidente Executivo, em 

conjunto com qualquer outro Diretor: a) representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou  fora  dele, inclusive 

junto às sociedades das quais ela participe, bem como nas repartições públicas e autarquias; b) constituir, em nome da 

Sociedade, procuradores para o exercício de quaisquer atos que envolvam os interesses sociais, inclusive delegando os 

poderes previstos neste estatuto, devendo os instrumentos de mandato conter prazo de validade e extensão dos  

poderes, observados os casos do art. 26º deste Estatuto; c) adquirir bens imóveis, títulos, ações ou valores e fazer 

quaisquer operações em Bolsa, inclusive a termo e ainda dar bens móveis em alienação fiduciária, podendo alienar os 

mesmos bens, títulos, ações ou valores, desde que não integrantes do ativo permanente, respeitado o disposto no 

parágrafo único do artigo 21 deste Estatuto. d) constituir hipoteca ou penhor rural, industrial ou mercantil; e) prestar 

garantias, fianças ou aval; f) receber ou conceder arrendamento ou locação de imóveis ou de instalações comerciais ou 

industriais da Sociedade; g) renunciar ou transigir sobre quaisquer direitos; h) sacar, aceitar e endossar letras de câmbio, 

emitir, endossar e aceitar duplicatas, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 24º deste Estatuto Social, emitir e 

endossar notas promissórias; i) admitir e demitir funcionários, podendo delegar estes poderes a outros Diretores, e/ou 

Procuradores. 

A Sociedade poderá ser representada singularmente por qualquer Diretor ou por Procurador na prática de atos normais 

de administração, junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, respectivas autarquias, 

Sociedades de economia mista, empresas públicas, Juntas Comerciais, conselhos e órgãos de representação profissional, 

sindicatos, repartições alfandegárias, assinando termos de responsabilidade, certificados de cobertura cambial, licenças 
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de importação e exportação, abertura de crédito documentário de importação no exterior, emissão de duplicatas de 

fatura e endosso de duplicatas a bancos. 

A emissão e endosso de cheques, o recebimento e a quitação, a realização de operações de crédito ou empréstimos, 

bancários ou não, a movimentação de quaisquer contas, inclusive bancárias, à exceção dos Diretores que assinam 

isoladamente, dependerão da assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto, ou de um Diretor em conjunto com um 

Procurador que for expressamente constituído para esse fim por instrumento de mandato.  

Em caso de vacância, impedimento temporário ou ausência do Presidente, o Vice-Presidente Geral acumulará as funções 

daquele. Ocorrendo a vacância, impedimento temporário, ou ausência dos dois primeiros, o Vice-Presidente Executivo 

acumulará as atribuições destes pelo tempo que durar tal ausência ou impedimento, ou até a realização da próxima 

Reunião do Conselho de Administração, que poderá deliberar pela permanência da acumulação ou pela eleição dos 

substitutos.  

Ocorrendo concomitantemente vacância, impedimento temporário ou ausência do Presidente, do Vice-Presidente Geral 

e do Vice-Presidente Executivo, as respectivas atribuições serão exercidas pela Diretoria, deliberando por maioria de 

votos, mediante deliberação registrada no livro de Atas de Reuniões de Diretoria, pelo tempo que durar a ausência ou 

impedimento destes 3 (três) Diretores, ou até a realização da próxima Reunião de Conselho de Administração, que 

deliberará a eleição dos substitutos com mandato até o término daquele do substituído. 

Em se tratando de vacância, impedimento temporário ou ausência de quaisquer dos demais membros da Diretoria, se for 

o caso, o Presidente, o Vice-Presidente Geral ou o Vice-Presidente Executivo, sucessivamente, indicarão o substituto, o 

qual servirá até cessar a ausência ou impedimento, quando este for o caso, e até a eleição do substituto, pelo Conselho 

de Administração na reunião que a seguir se realizar, quando se tratar de vacância, servindo o eleito pelo restante do 

mandato do substituído.  

A constituição de procuradores dependerá sempre da assinatura do Presidente ou do Vice-Presidente Geral, sendo que, 

na ausência destes, quaisquer dos demais Diretores, poderão designar um ou mais procuradores com poderes para 

representar a Sociedade em Juízo, em especial para prestar depoimento pessoal e praticar todos os atos de 

representação perante qualquer grau de jurisdição, dispensado o prazo de validade para mandatos com essa finalidade.  

O Conselho de Administração ou a Diretoria poderão definir funções e competências adicionais a qualquer Diretor, 

competindo a todos cumprir as funções que forem definidas por aqueles órgãos, além da obrigação de auxiliarem o 

Presidente em todas as tarefas que este lhes consignar.  
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a) Prazos de Convocação 

As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo 15 dias corridos de antecedência em primeira 

convocação e 8 dias corridos de antecedência em segunda convocação.  

 

b) Competências 

 

Compete exclusivamente aos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, 

deliberar sobre as matérias previstas na Lei das Sociedade por Ações. 

A Assembleia Geral Ordinária terá as atribuições previstas na Lei e realizar-se-á dentro do primeiro quadrimestre 

subsequente ao encerramento do exercício social. 

Sempre que necessário a Assembleia Geral poderá ser instalada em caráter extraordinário, podendo se realizar 

concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária.  

 

c) endereços (físico ou eletrônico nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos 

acionistas para análise) 

Endereços eletrônicos:  

www.eucatex.com.br/ri 

www.cvm.gov.br 

www.bmfbovespa.com.br 

 

Endereço Físico: 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Itaim Bibi – São Paulo – CEP: 04543-900 

 

d) identificação e administração de conflitos de interesses 

 

A Companhia não adota um mecanismo de identificação e administração de conflitos de interesses. 

 

e) solicitação de procurações pela administração para ao exercício do direito de voto 

 

A Companhia não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício 

do direito de voto nas assembleias gerais. 

 

f) formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o  emissor exige ou 

dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite 

procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

 

A Companhia exige reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e admite procurações 

outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

 

 

 

g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à companhia, 

indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização 

 

A Companhia ainda não adotou o boletim de voto a distância. 

 

h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a 

distância 

 

A Companhia ainda não adotou o boletim de voto a distância. 

 

i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a 

membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância 

 

A Companhia ainda não adotou o boletim de voto a distância. 

 

j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 

comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias 

 

A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 

comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. 

k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância 

 

Não há outras informações. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e 

extraordinárias 

 

Em 2015, o Conselho de Administração se reuniu 5 (cinco) vezes, sendo em 4 (quatro) reuniões ordinárias e uma re-

ratificação. 

 

b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito 

de voto de membro do conselho 

 

Não há quaisquer acordos de acionistas na Companhia. 

 

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

 

A Companhia adota os princípios básicos aqueles previstos na Lei 6.404/76, ou seja, não elege como administrador 

pessoa que tiver interesse conflitante com a sociedade. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Não há cláusula compromissária no estatuto da Companhia para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e 

o emissor por meio de arbitragem. 
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011.573.778-23 Administrador de 
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 10/05/2016 Sim 90.00%

Não ocupa outros cargos na Companhia.

Miguel João Jorge Filho 22/03/1945 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 3

148.097.068-93 Administrador de 
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 10/05/2016 Sim 100.00%

Não ocupa outros cargos na Companhia.

Dácio Antonio Pereira Oliveira 16/03/1960 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 3

024.842.858-68 Jornalista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 10/05/2016 Sim 90.00%

Diretor Presidente - Prazo de Mandato de 3 anos - Data da Eleição - 
20/03/2017 e Data de Posse - 20/03/2017

Otavio Maluf 31/03/1958 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 10

012.246.798-14 Economista 39 - Outros Conselheiros / Diretores 10/05/2016 Sim 100.00%

Não ocupa outros cargos na Companhia.

Flavio Maluf 02/12/1961 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 10

064.335.778-57 Engenheiro mecânico 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente 10/05/2016 Sim 100.00%

Diretor Vice-Presidente Geral - Prazo de Mandato de 3 anos - Data da 
eleição: 20/03/2017 e Data de Posse: 20/03/2017

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente Geral

Diretor Vice-Presidente Executivo

Antonio Delfim Netto 01/05/1928 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 4

040.057.668-62 Engenheiro Mecânico 12 - Diretor de Relações com Investidores 20/03/2017 Sim 0.00%

Marcelo Faria Parodi 31/01/1971 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 4

José Antônio Goulart de Carvalho 31/03/1962 Pertence apenas à Diretoria 20/03/2017 3 anos 7

000.585.722-87 Empresário 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 10/05/2016 Sim 90.00%

Não ocupa outros cargos na Companhia.

Heitor Aquino Ferreira 21/12/1935 Pertence apenas ao Conselho de Administração 18/04/2016 2 anos 4

008.580.998-53 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 10/05/2016 Sim 100.00%

Não ocupa outros cargos na Companhia.

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Otavio Maluf  -  012.246.798-14

Nos últimos 5 anos, atuou como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente Geral da Eucatex S/A Indústria e Comércio

Flavio Maluf  -  064.335.778-57

Nos últimos 5 anos, atuou como Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Eucatex S/A Indústria e Comércio.

Miguel João Jorge Filho  -  024.842.858-68

Nos últimos 5 anos, atuou como sócio-diretor da MJorge Consultores Associados. Entre 2007 a 2010, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de 2001 a 2007 foi vice-presidente executivo no 
Grupo Santander do Brasil. Nenhuma das empresas citadas faz parte do grupo econômico da Eucatex.

Dácio Antonio Pereira Oliveira  -  011.573.778-23

Nos últimos 5 anos, atuou como presidente da Holding VGB - Valdac Global Brands. A empresa citada não faz parte do grupo econômico da Eucatex.

Marcelo Faria Parodi  -  148.097.068-93

Nos últimos 5 anos, foi sócio fundador da Compass Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. e de 2001 até 2009 foi diretor da Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. Também é membro do Conselho 
de Administração da Renova Energia S/A. Nenhuma das empresas citadas faz parte do grupo econômico da Eucatex.

Heitor Aquino Ferreira  -  000.585.722-87

Nos últimos 5 anos, se encontra aposentado, porém, já foi assistente do Presidente da Petrobrás, no período de 1972 a 1985, secretário do Presidente da República no período de 1974 a 1983 e assistente do 
Presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no período de 1985 a 1991.

Antonio Delfim Netto  -  008.580.998-53

Nos últimos 5 anos, atuou como consultor econômico. Foi deputado federal e ministro da Fazenda e da Agricultura.

José Antônio Goulart de Carvalho  -  040.057.668-62

Nos últimos 5 anos, atuou como Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores da Eucatex S/A Indústria e Comércio e como diretor das demais empresas do grupo Eucatex.
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A Companhia não possui comitês Estatutários, de Auditoria ou de Riscos.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Pessoa relacionada

Controlador Direto do Emissor

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente Geral

Otavio Maluf 012.246.798-14 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66

Paulo Salim Maluf 007.687.828-72 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Controlador Direto do Emissor

Paulo Salim Maluf 007.687.828-72 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Pessoa relacionada

Flavio Maluf 064.335.778-57 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente Geral

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Otavio Maluf 012.246.798-14 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Otavio Maluf Junior 326.648.468-17 ECTX S.A. 14.675.270/0001-07

Gerente Patrimonial e Conservação Industrial

Presidente do Conselho de Administração

Vice-Presidente Geral

Administrador do emissor ou controlada

Otavio Maluf 012.246.798-14 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Flavio Maluf 064.335.778-57 Eucatex S/A Indústria e Comércio 56.643.018/0001-66

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Observação

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Prestação de Serviços Administrativos Operacionais perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

Comercialização de Energia Contratada

Compass Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 10.966.735/0001-28

Sócio Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Administrador

Observação

IDEIAS CONSULTORIA LTDA 46.546.941/0001-26

Antonio Delfim Netto 008.580.998-53 Prestação de serviço Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

EIG - Empresa de Inteligência em Gestão de Energia Ltda. 12.612.862/0001-54

Sócio Diretor

Membro do Conselho de Administração

Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Empresarial

Administrador do Emissor

Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Exercício Social 31/12/2015

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Prestação de Serviços Administrativos Operacionais perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

Comercialização de Energia Contratada

Compass Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 10.966.735/0001-28

Sócio Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Administrador

Observação

IDEIAS CONSULTORIA LTDA 46.546.941/0001-26

Antonio Delfim Netto 008.580.998-53 Prestação de serviço Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

EIG - Empresa de Inteligência em Gestão de Energia Ltda. 12.612.862/0001-54

Sócio Diretor

Membro do Conselho de Administração

Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Empresarial

Administrador do Emissor

Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Exercício Social 31/12/2014

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Pessoa Relacionada

EIG - Empresa de Inteligência em Gestão de Energia Ltda. 12.612.862/0001-54

Sócio Diretor

Administrador do Emissor

Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Compass Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 10.966.735/0001-28

Marcelo Faria Parodi 148.097.068-93 Controle Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Observação

Prestação de Serviços Administrativos Operacionais perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Administrador do Emissor

Sócio Diretor

Administrador do Emissor

Antonio Delfim Netto 008.580.998-53 Prestação de serviço Fornecedor

Membro do Conselho de Administração

Comercialização de Energia Contratada

Observação

Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Empresarial

Observação

Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Empresarial

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

IDEIAS CONSULTORIA LTDA 46.546.941/0001-26

Exercício Social 31/12/2013

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

Não há disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o pagamento ou o reembolso de 

despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de 

penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou 

judiciais, em virtude do exercício de suas funções. 
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa

Apesar de não ter um Código de Boas Práticas de Governança Corporativa, a Companhia busca seguir as práticas 

divulgadas pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). 

Além disto, a Companhia cumpre rigorosamente as normas divulgadas pela BM&FBOVESPA para as Companhias de 

Capital Aberto, já que encontra-se registrada no Nível I de Governança Corporativa da BM&BOVESPA. 
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12.13 - Outras informações relevantes

Relação de Outros Cargos Ocupados pelos Membros do Conselho de Administração em 

outras Empresas ou Entidades 
 

 

Antônio Delfim Netto 

 

 Sócio Executivo das seguintes empresas: 

 Idéias Consultoria Ltda. 

 Capres Consultoria Ltda. 

 Aspen Assessoria e Planejamento Econômico Ltda. 

 Bestconsult Consultoria na Área de Equipamentos Médico-Hospitalares e Científicos Ltda. 

 Bestconsult Serviços Ltda. 

 Conselheiro Independente na Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A 

 

Dácio Antônio Pereira Oliveira 

 

 Diretor Presidente do Grupo Valdac 

 

Flavio Maluf 

 

 Sócio Diretor das seguintes empresas: 

 FIF Holding Participações Ltda. 

 Brascorp Participações Ltda. 

 Grandfood Indústria e Comércio Ltda. 

 Minuanos Participações Ltda. 

 

Heitor Aquino Ferreira 

 

 Sócio Diretor da Arroio Grande Serviços Editoriais S/C Ltda. 

 

Marcelo Faria Parodi 

 

 Membro do Conselho de Administração da BRIX Energia e Futuros S/A 

 Sócio Diretor da Compass Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 

 Sócio Diretor da EIG – Empresa de Inteligência em Gestão Ltda. 

 

Miguel Jorge 

 

 Membro do Conselho de Administração da Libra Terminais 

 Membro do Conselho de Administração da TIVIT 

 Membro do Conselho Consultivo da Fresenius Kabi 

 Vice-Presidente do Conselho Consultivo da MAN-Volkswagen 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

a) objetivo da política ou prática de remuneração 

 

O objetivo da política de remuneração da Companhia para os membros do conselho de administração, fiscal e diretoria 

estatutária visa remunerá-los de acordo com o mercado, levando em conta o cargo exercido e os níveis de 

responsabilidade. 

 

b) composição da remuneração indicando 

 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Conselho de Administração 

 

Os membros do Conselho de Administração fazem jus apenas a uma remuneração fixa. 

 

Conselho Fiscal 

 

Os membros do Conselho Fiscal fazem jus apenas a uma remuneração fixa. 

 

Diretoria 

 

Os membros das diretorias estatutária e não estatutária recebem uma remuneração fixa, composta da verba de 

honorários e variável, que inclui a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de até um salário anual. 

 

(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

Remuneração Fixa 

 

 

 

  

2013 100,0% 100,0% 94,0%

2014 100,0% 100,0% 93,6%

2015 100,0% 100,0% 93,9%

2016 100,0% 100,0% 93,9%

Ano
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

Remuneração Variável 

 

 

 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Nos últimos três exercícios e no previsto para o ano de 2016, os reajustes nas remunerações da Administração e dos 

Membros do Conselho Fiscal são calculados em função dos índices de inflação que estão refletidos nos índices do dissídio 

coletivo da sede da Companhia. Portanto, não foram e não serão realizados estudos que possam influenciar na mudança 

do patamar atual de remuneração. 

 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração 

 

A remuneração estabelecida para os administradores segue as tendências de mercado, visando atingir as estratégias de 

retenção, motivação e comprometimento dos profissionais e a Administração entende que atualmente a mesma está 

atendendo os objetivos. 

 

(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

 

Não há membros não remunerados pela Companhia. 

 

 

c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da 

remuneração  

 

No estabelecimento da remuneração dos Administradores, da parcela referente à Participação nos Lucros, são levados 

em consideração o desempenho de indicadores de desempenho operacionais de vendas, produção e alguns relativos ao 

Resultado Econômico, medidos pelo Lucro Líquido e pelo EBITDA. 

 

 

d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

 

A parcela fixa da remuneração é reajustada periodicamente através com os mesmos índices do dissídio coletivo. A parcela 

variável da remuneração está associada ao cumprimento das metas e objetivos. 

 

  

2013 0,0% 0,0% 6,0%

2014 0,0% 0,0% 6,4%

2015 0,0% 0,0% 6,1%

2016 0,0% 0,0% 6,1%

Ano
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo 

 

O alinhamento com os objetivos de curto, médio e longo prazo ocorre na medida em que a Companhia procura manter a 

remuneração de acordo com as práticas de mercado e vinculando a parte variável da mesma aos resultados. 

 

 

f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos 

 

Não há. 

 

 

g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal 

como a alienação do controle societário do emissor 

 

Não há. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.476.205,48 1.476.205,48

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 528.086,02 528.086,02

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Ajuda de Custos

Observação

Nº total de membros 7,00 3,00 10,00

Salário ou pró-labore 192.000,00 4.696.840,47 4.888.840,47

Benefícios direto e indireto 0,00 1.919.135,43 1.919.135,43

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 192.000,00 8.620.267,40 8.812.267,40

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2016 - Valores Anuais

Outros 0,00 1.476.205,48 0,00 1.476.205,48

Nº total de membros 7,00 3,00 5,00 15,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 1.919.135,43 0,00 1.919.135,43

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 192.000,00 4.696.840,47 288.825,44 5.177.665,91

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Ajuda de custo

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 528.086,02 0,00 528.086,02

Total da remuneração 192.000,00 8.620.267,40 288.825,44 9.101.092,84

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 536.793,72 0,00 536.793,72

Descrição de outras 
remunerações fixas

Ajuda de Custos

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.427.830,35 0,00 1.427.830,35

Nº total de membros 7,00 3,00 3,00 13,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 1.811.082,01 0,00 1.811.082,01

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 180.000,00 4.557.982,36 240.948,12 4.978.930,48

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 180.000,00 8.333.688,44 240.948,12 8.754.636,56

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 486.097,46 0,00 486.097,46

Descrição de outras 
remunerações fixas

Ajuda de Custos

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.194.977,43 0,00 1.194.977,43

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 7,00 3,00 3,00 13,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 1.792.019,58 0,00 1.792.019,58

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 169.142,00 4.614.076,33 136.570,00 4.919.788,33

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação

Total da remuneração 169.142,00 8.087.170,80 136.570,00 8.392.882,80
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

 

 

 

 

7 3 3 13

 N/A  N/A                                           -                                            -   

 N/A  N/A                         576.759,54                         576.759,54 

 N/A  N/A                         384.506,36                         384.506,36 

 N/A  N/A                         486.097,46                         486.097,46 

Ano 2013
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária Total

Número de Membros

Valor Mínimo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Máximo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Previsto no Plano de Remuneração - metas 

atingidas

Valor Efetivamente Reconhecido

7 3 3 13

 N/A  N/A                                           -                                            -   

 N/A  N/A                         569.747,80                         569.747,80 

 N/A  N/A                         379.831,86                         379.831,86 

 N/A  N/A                         536.793,72                         536.793,72 

Número de Membros

Valor Mínimo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Máximo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Previsto no Plano de Remuneração - metas 

atingidas

Valor Efetivamente Reconhecido

Ano 2014
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária Total

7 5 3 15

 N/A  N/A                                           -                                            -   

 N/A  N/A                         579.737,22                         579.737,22 

 N/A  N/A                         386.491,48                         386.491,48 

 N/A  N/A                         528.086,02                         528.086,02 

Ano 2015
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária Total

Número de Membros

Valor Mínimo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Máximo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Previsto no Plano de Remuneração - metas 

atingidas

Valor Efetivamente Reconhecido

7 5 3 15

 N/A  N/A                                           -                                            -   

 N/A  N/A                         528.086,02                         528.086,02 

 N/A  N/A                         352.057,35                         352.057,35 

 N/A  N/A  N/A  N/A 

Número de Membros

Valor Mínimo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Máximo Previsto no Plano de Remuneração

Valor Previsto no Plano de Remuneração - metas 

atingidas

Valor Efetivamente Reconhecido

Ano 2016
Conselho de 

Administração
Conselho Fiscal Diretoria Estatutária Total
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

Não há plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária. 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

Não há plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária. 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

Não há opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

Não há opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e 

da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Os itens 13.5 a 13.7 não se aplicam a Companhia. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

 

 

 

Conselho de Administração 18.690.282            59,79% 3.356.207              5,47% 22.046.489            23,80%

Conselho Fiscal 400                        0,00% 20.000                   0,03% 20.400                   0,02%

Diretoria -                        0,00% 28.700                   0,05% 28.700                   0,03%

Total de Ações 18.690.682            59,80% 3.404.907              5,55% 22.095.589            23,86%

Total Geral de Ações 31.257.700            100,00% 61.361.556            100,00% 92.619.256            100,00%

Posição em 31.12.2015

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações

Controlador 18.690.282            59,79% 3.332.307              5,43% 22.022.589            23,78%

Conselho de Administração -                        0,00% 23.900                   0,04% 23.900                   0,03%

Conselho Fiscal 400                        0,00% 20.000                   0,03% 20.400                   0,02%

Diretoria -                        0,00% 28.700                   0,05% 28.700                   0,03%

Total de Ações 18.690.682            59,80% 3.404.907              5,55% 22.095.589            23,86%

Total Geral de Ações 31.257.700            100,00% 61.361.556            100,00% 92.619.256            100,00%

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações

Posição em 31.12.2015
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores 

estatutários. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

2.125.749,24 2.021.335,70 1.866.803,95 32.000,00 14.811,84 22.062,00 28.182,16 5.584,04 5.898,60

Valor da maior 
remuneração(Reais)

3.300.926,49 2.935.286,25 3.069.535,05 32.000,00 25.920,72 29.416,00 69.799,74 59.601,70 49.055,01

Valor médio da 
remuneração(Reais)

2.873.422,47 2.598.964,91 2.533.691,11 32.000,00 22.217,76 24.163,14 48.137,57 55.840,40 45.523,33

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Nº de membros 
remunerados

3,00 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 5,00 3,00 3,00

Nº de membros 3,00 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 5,00 3,00 3,00

31/12/2014 A média foi calculada considerando somente os honorários.

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração 

ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

ANO 2015
Conselho da 

Administração

Diretoria 

Estatutária

Partes relacionadas aos controladores (%) 33% 75%

ANO 2014
Conselho da 

Administração

Diretoria 

Estatutária

Partes relacionadas aos controladores (%) 36% 74%

ANO 2013
Conselho da 

Administração

Diretoria 

Estatutária

Partes relacionadas aos controladores (%) 35% 75%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não ocorreram remunerações de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 

por qualquer razão que não a função que ocupam. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Não ocorreram remunerações de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal 

reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor. 

 

PÁGINA: 227 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

a) Funcionários 

 

Diretoria 2013 2014 2015 

Administrativo 175 179 187 

Comercial 242 242 247 

Industrial 1.951 2.002 1.939 

Total 2.368 2.423 2.378 

 

 

b) Terceirizados 

 

Pelo simples fato da Companhia contratar serviços e não a mão de obra diretamente, não possuímos controle da 

quantidade de pessoas terceirizadas que efetivamente trabalham para ela, tendo em vista as diversas frentes de trabalho 

envolvidas, como plantio, beneficiamento, colheita, transporte, grandes manutenções industriais e ou montagens. 

Dessa forma, estimamos, com relação aos anos de 2015, 2014 e 2013, para todas as empresas do grupo, a quantidade de 

terceirizados indicada nas tabelas abaixo. 

A estimativa é realizada com base na quantidade dos serviços acima mencionados nestes anos e a estimativa de pessoas 

mobilizadas. 

 

 2013 2014 2015 

Terceiros 280 300 280 

 

 

c) Índice de Rotatividade 

 

 2013 2014 2015 

Índice 1,41% 2,06% 1,98% 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Não ocorreram alterações relevantes em relação aos números divulgados no item 14.1 no período. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a) Política de Salários e Remuneração Variável 

 

A Companhia tem por política de remuneração, praticar salários na média de mercado e os estudos de remuneração são 

realizados através de pesquisa salarial. 

A Companhia concede os reajustes salariais em conformidade com a legislação trabalhista e data base, conforme acordo 

coletivo celebrado junto ao sindicato dos trabalhadores. 

Também concede aumentos salariais espontâneos conforme desempenho funcional. 

A Remuneração Variável é praticada através do Programa de Participação nos Resultados para todos os níveis 

hierárquicos da Companhia. 

 

 

b) Política de Benefícios 

 

A Política de Benefícios da Companhia atende as necessidades de seus funcionários e familiares, conforme abaixo: 

1. Seguro de Vida em Grupo, com valores diferenciados de cobertura, variando de acordo com o salário e tempo de 

Companhia; 

2. Assistência Médica para todos os funcionários e dependentes legais, oferecendo diversos tipos de planos e 

cobertura; 

3. Assistência Odontológica para todos os funcionários e dependentes (Plano Opcional); 

4. Restaurante nas unidades fabris e Vale Refeição para o escritório corporativo e profissionais de campo; 

5. Transporte fretado para os funcionários, em todos os horários de trabalho; 

6. Estacionamento para os funcionários nas unidades fabris e reembolso de despesas com estacionamento no 

escritório corporativo; 

7. Cesta básica para todos os funcionários do grupo, exceto do escritório corporativo; 

8. Cesta de Natal para todos os funcionários do grupo, no final de ano; 

9. Brinquedo para todos os filhos de funcionários até 10 anos; 

10. Cartão Vale Alimentação para todos os funcionários do grupo que pode ser utilizados nas redes de 

Hipermercados do país; 

11. Política de Educação para todos os funcionários que tenham mais de dois anos de Companhia e que desejam 

cursar Graduação, Pós-graduação, MBA, Mestrado e Doutorado; 

12. Espaço Mulher nas unidades fabris; 

13. Grêmio Recreativo para todos os funcionários e dependentes associados das unidades de Salto/SP; 

14. Kit Bebe para todas as funcionárias gestantes; 

15. Convênio com Psicóloga e Fonoaudióloga para os filhos de funcionários que necessitem de tratamento; e 

16. Ginástica laboral para todos os funcionários nos locais de trabalho, duas vezes por semana. 

 

 
c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores 

 

A Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações para empregados não-administradores. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Os empregados da Companhia são representados pelos respectivos sindicatos: 

 Empregados com base na cidade de Salto, São Paulo, na unidade de produção de Chapa de Fibra, são 

representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Salto. As 

negociações são diretas entre a Companhia e o Sindicato, sendo que o Acordo Coletivo de Trabalho mais recente 

foi celebrado em 01 de julho de 2015, vigente no período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, 

prevendo um aumento salarial de 5,00% em 1º de julho de 2015, para salários até R$ 12.500,00 e R$ 625,00 fixos 

para salários acima desta faixa; e em 01 de dezembro de 2015, 4,11% para salários até R$ 13.000,00 e R$ 534,30 

fixos para salários acima desta faixa.  

 Empregados com base na cidade de Salto, São Paulo, na unidade de produção de Tintas Imobiliárias, são 

representados pelo Sindicato das Indústrias de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo, negociando com o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Abrasivos, Químicos e Farmacêuticos de Salto e Região. As 

negociações são diretas entre a Companhia e o Sindicato, sendo que a Convenção Coletiva de Trabalho mais 

recente foi celebrado em 01 de novembro de 2015, vigente no período de 1º de novembro de 2015 a 31 de 

outubro de 2016, prevendo um aumento salarial de 10,33% em 1º de novembro de 2015. 

 Empregados com base na cidade de Botucatu, São Paulo, são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do Mobiliário de Botucatu. As negociações são diretas entre a Companhia e o 

Sindicato, sendo que o Acordo Coletivo de Trabalho mais recente foi celebrado em 01 de julho de 2015, vigente 

no período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, prevendo um aumento salarial de 5,00% em 1º de julho 

de 2015, para salários até R$ 12.500,00 e R$ 625,00 fixos para salários acima desta faixa; e em 01 de dezembro de 

2015, 4,11% para salários até R$ 13.000,00 e R$ 534,30 fixos para salários acima desta faixa.  

 Empregados com base na cidade de São Paulo, capital, são representados pelo Sindicato dos Oficiais Marceneiros 

e Trabalhadores nas Indústrias de Móveis de Madeira, de Serraria, Carpintarias, Tanoarias, Madeira Compensada 

e Laminada, Aglomerado e Chapa de Fibra de Madeira, de Junco e Vime, Vassouras e de Cortinados e Estofos de 

São Paulo. As negociações são diretas entre a Companhia e o Sindicato, sendo que o Acordo Coletivo de Trabalho 

mais recente foi celebrado em 01 de dezembro de 2015, vigente no período de 1º de dezembro de 2015 a 30 de 

novembro de 2016, prevendo um aumento salarial de 6,00% em 1º de dezembro de 2015. 

 Empregados com base na cidade de Bofete, São Paulo, são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Botucatu, Anhembi, Itatinga e Bofete. As negociações são diretas entre a Companhia e o Sindicato, 

sendo que o Acordo Coletivo de Trabalho mais recente foi celebrado em 01 de novembro de 2015, vigente no 

período de 1º de novembro de 2015 a 31 de outubro de 2016, prevendo um aumento salarial de 10,33% em 1º 

de novembro de 2015. 

A Companhia mantêm um bom relacionamento com os empregados e os respectivos sindicatos de suas categorias das 

categorias. Não há registro de paralisações nos últimos 19 anos. 
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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TOTAL 0 0,000000%

14.812.729/0001-77 Estados Unidos Não Não 29/04/2016

Bravia Brazil LLC - BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 3.761.590 6,130000% 3.761.590 4,061000%

TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.054.974 12,970000% 7.337.517 11,960000% 11.392.491 12,300000%

Latinvest Fund

90.000.004/1491-23 Grã-Bretanha Não Não 13/08/2007

Não

TOTAL 0 0,000000%

01.606.471/0001-00 Brasileira-SP Não Sim 08/12/2015

Brascorp Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.900.075 6,080000% 2.072.900 3,380000% 3.972.975 4,290000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

445.016 1,420000% 6.308.557 10,280000% 6.753.573 7,290000%

Brazil Value Fund

Ilhas Jersey Não Não 13/08/2007

Não

TOTAL 0 0,000000%

90.000.004/0223-01 Grã-Bretanha Não Não 13/08/2007

The Oryx Fund

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

618.034 1,980000% 6.230.006 10,150000% 6.848.040 7,390000%

TOTAL 0 0,000000%

13.001.202/0001-08 Brasileira-RJ Não Não 29/04/2016

Bravia Master Fundo de Investimentos de Ações

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 1.288.310 2,100000% 1.288.310 1,391000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

316.162 1,010000% 3.367.088 5,490000% 3.683.250 3,980000%

Amazon Horizon Fund

Ilhas Jersey Não Não 13/08/2007

Não

TOTAL 0 0,000000%

90.000.004/1483-13 Grã-Bretanha Não Não 13/08/2007

Mercosurian Challenge Fund

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.866.653 9,170000% 4.599.896 7,500000% 7.466.549 8,060000%

TOTAL 0 0,000000%

90.000.004/0231-03 Grã-Bretanha Não Não 13/08/2007

Latin Amer Infrasture Fund

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

3.393.980 10,860000% 4.769.598 7,770000% 8.163.578 8,810000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.032.372 6,500000% 88.343 0,140000% 2.120.715 2,290000%

Flavio Maluf

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim 02/08/2007

Não

TOTAL 0 0,000000%

46.325.254/0002-61 Brasileira-SP Não Sim 29/09/2010

Grandfood Ind. e Comércio Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 492.000 0,800000% 492.000 0,530000%

TOTAL 0 0,000000%

007.687.828-72 Brasileira-SP Não Sim 02/08/2007

Paulo Salim Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

302.028 0,970000% 79.232 0,130000% 381.260 0,410000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000000%

Não

798.665 2,560000% 3.185.671 5,190000% 3.984.336 4,300000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

05.487.725/0001-70 Ilhas Cayman Não Não 19/11/2010

Unicorp Bank & Trust Ltda

TOTAL 0 0,000000%

05.447.738/0001-15 Suiça Não Não 06/12/2012

UBS Ag Zurich

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 6.026.320 9,820000% 6.026.320 6,510000%

TOTAL 0 0,000000%

46.325.254/0001-80 Brasileira-SP Não Sim 22/02/2016

Grandfood Ind. e Comercio Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2.300.001 7,360000% 1.558.082 2,540000% 3.858.083 4,166000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

PÁGINA: 238 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



TOTAL

31.257.700 100,000000% 61.361.556 100,000000% 92.619.256 100,000000%

TOTAL 0 0,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 483.034 0,800000% 483.034 0,530000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

OUTROS

73.934 0,230000% 9.671.662 15,750000% 9.745.596 10,522000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Não

10.733.676 34,340000% 0 0,000000% 10.733.676 11,590000%

Pasama Participações SC Ltda

60.540.499/0001-51 Brasileira-SP Não Sim 02/08/2007

TOTAL 0 0,000000%

012.246.798-14 Brasileira-SP Não Sim 17/09/2009

Otavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.422.130 4,550000% 41.750 0,070000% 1.463.880 1,580000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

13.392 100,000000 0 0,000000 13.392 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

Não

TOTAL 0 0.000000

06.113.394/0001-70 Brasileira-SP Não Sim 29/06/2010

FIF Holding Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.391 99,999999 0 0,000000 13.391 99,999999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Brascorp Participações Ltda 01.606.471/0001-00

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

TOTAL 0 0.000000

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Flavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

TOTAL 0 0.000000

06.113.394/0001-70 Brasileira-SP Não Sim 29/06/2010

FIF Holding Participações Ltda

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

26 99,999998 0 0,000000 26 99,999998

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grandfood Ind. e Comercio Ltda 46.325.254/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

28 100,000000 0 0,000000 28 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grandfood Ind. e Comercio Ltda 46.325.254/0001-80

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

Não

TOTAL 0 0.000000

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Flavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000001 0 0,000000 1 0,000001

TOTAL 0 0.000000

06.113.394/0001-70 Brasileira-SP Não Sim 29/06/2010

FIF Holding Participações Ltda.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

26 99,999998 0 0,000000 26 99,999998

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grandfood Ind. e Comércio Ltda 46.325.254/0002-61

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

28 100,000000 0 0,000000 28 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Grandfood Ind. e Comércio Ltda 46.325.254/0002-61

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não

06.043.124/0001-30 Brasileira-SP Não Sim 29/06/2010

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

12.000 51,780000 0 0,000000 12.000 26,310000

Minuanos Participações Ltda

TOTAL 0 0,000000

030.081.158-61 Brasileira-SP Não Sim

Ligia Maluf Curi

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14 0,090000 14 0,090000 28 0,090000

TOTAL 0 0,000000

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Flavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14 0,090000 14 0,090000 28 0,100000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pasama Participações SC Ltda 60.540.499/0001-51

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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23.162 100,000000 22.412 100,000000 45.574 100,000000

TOTAL

TOTAL 0 0,000000

127.796.558-79 Brasileira-SP Não Sim

Sylvia Luftalla Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.309 5,650000 1.309 5,840000 2.618 5,740000

TOTAL 0 0,000000

007.687.828-72 Brasileira-SP Não Sim

Paulo Salim Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

9.825 42,390000 21.075 93,980000 30.900 67,760000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pasama Participações SC Ltda 60.540.499/0001-51

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Flavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

TOTAL 0 0.000000

230.953.108-11 Brasileira-SP Não Sim

Fernando Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

TOTAL 0 0.000000

230.953.128-65 Brasileira-SP Não Sim

Fabio Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 247 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



TOTAL

13.559 100,000000 0 0,000000 13.559 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

TOTAL 0 0.000000

230.953.168-52 Brasileira-SP Não Sim

Isabella Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Não

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

Flavio Maluf

TOTAL 0 0.000000

230.953.108-11 Brasileira-SP Não Sim

Fernando Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

TOTAL 0 0.000000

230.953.128-65 Brasileira-SP Não Sim

Fabio Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

13.559 100,000000 0 0,000000 13.559 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

TOTAL 0 0.000000

230.953.168-52 Brasileira-SP Não Sim

Isabella Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Não

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

Flavio Maluf

TOTAL 0 0.000000

230.953.108-11 Brasileira-SP Não Sim

Fernando Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

TOTAL 0 0.000000

230.953.128-65 Brasileira-SP Não Sim

Fabio Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda. 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

13.559 100,000000 0 0,000000 13.559 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

127.044.298-80 Brasileira-SP Não Sim

Jacqueline de Lourdes Torres Coutinho Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,000002 0 0,000000 1 0,000002

TOTAL 0 0.000000

230.953.168-52 Brasileira-SP Não Sim

Isabella Torres Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.519 33,333332 0 0,000000 4.519 33,333332

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

FIF Holding Participações Ltda. 06.113.394/0001-70

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

Não

08.874.176/0001-84 Brasileira-SP Não Sim 29/06/2010

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.000 33,333333 0 0,000000 4.000 33,333333

OM Empreendimentos e Participações Ltda

TOTAL 0 0.000000

030.081.158-61 Brasileira-SP Não Sim

Ligia Maluf Curi

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.000 33,333333 0 0,000000 4.000 33,333333

TOTAL 0 0.000000

064.335.778-57 Brasileira-SP Não Sim

Flavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.000 33,333334 0 0,000000 4.000 33,333334

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Minuanos Participações Ltda 06.043.124/0001-30

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

12.000 100,000000 0 0,000000 12.000 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Minuanos Participações Ltda 06.043.124/0001-30

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.500.000 100,000000 0 0,000000 1.500.000 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

012.246.798-14 Brasileira-SP Não Sim

Otavio Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.499.998 99,999999 0 0,000000 1.499.998 99,999999

TOTAL 0 0.000000

269.214.038-90 Brasileira-SP Não Sim

Cinthia Beatriz de Lima Barbosa Maluf

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

2 0,000001 0 0,000000 2 0,000001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

OM Empreendimentos e Participações Ltda 08.874.176/0001-84

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 56.473.369 92,000000%

Total 69.040.387 74,500000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 56.473.369 92,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 12.567.018 40,200000%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

627

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

18/04/2016

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

18

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

94

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Nos últimos 3 exercícios, não houveram nenhum tipo de acordo de acionistas. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Não houveram, nos três últimos exercícios, alterações relevantes nas participações dos nossos controladores  ou 
administradores em nossa Companhia. 
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15.7 - Principais operações societárias

Eucatex S/A Indústria e Comércio 

 

Em dezembro de 1996, o controle acionário da Eucatex foi adquirido por meio de transferência das quotas da RNTL 

Participações S/C Ltda. para o Sr. Paulo Maluf e para a Sra. Sylvia L. Maluf. Os novos acionistas controladores nomearam 

uma nova administração, tendo o Sr. Flávio Maluf sido eleito como diretor presidente da Eucatex, a qual tomou uma série 

de medidas de médio e longo prazo com enfoque na redução de custos, na capitalização da Eucatex e na redefinição da 

sua estratégia operacional e de atuação comercial.  

 

 

ECTX Indústria e Comércio Ltda. 

  

Em janeiro de 2010, Eucatex Química e Mineral Ltda. passou a adotar a denominação social de Eucatex Tintas e Vernizes 

Ltda. Em outubro de 2015, Eucatex Tintas e Vernizes Ltda. passou a adotar a denominação social de ECTX Indústria e 

Comércio. 

 

 

Eucatex Distribuidora de Solventes Ltda. 

 

Em  2007,  a controlada Eucatex Trading e Engenharia Ltda. teve seu objeto social alterado, bem como sua razão social, 

passando a denominar-se Eucatex Distribuidora de Solventes Ltda., a qual tem como objeto social a aquisição, o 

armazenamento, a comercialização e a distribuição de solventes.  

 

 

Eucatex Imobiliária  Ltda. 

 

Em 2007, a Eucatex S/A Indústria e Comércio realizou a transferência de seus ativos florestais, terras e florestas, para 

Eucatex Agro-Florestal, através de aporte de capital, passando a realizar todas as atividades florestais operacionais, tais 

como: produção e comercialização de mudas; plantio e manutenção florestal; desenvolvimento de clones adaptados as 

situações adversas e que garantem maior produtividade do plantio; e compra e venda de madeira, inclusive para Eucatex 

S/A Indústria e Comércio. 

Em 31 de agosto de 2011, a administração da Companhia, com a aprovação do Conselho de  Administração, efetuou uma 

reestruturação societária interna, que resultou na cisão parcial da empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., sendo seus 

ativos e passivos transferidos para a nova empresa denominada Novo Prisma Agro-Florestal Ltda.. 

A Eucatex Agro Florestal Ltda. passou a denominar-se Eucatex Imobiliária Ltda. e se dedica atualmente, principalmente às 

atividades imobiliárias.  

 

 

Eucatex Comercial e Logística Ltda. 

 

Em abril de 2009, a empresa Eucatex Química e Comercial Ltda. teve sua razão social alterada para Eucatex Comercial e 

Logística Ltda., passando também a comercializar, além de tintas imobiliárias e vernizes, pisos laminados e seus 

acessórios, portas e chapas de madeira.  
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15.7 - Principais operações societárias

 

 

 

Eucatex Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 

 

Em fevereiro de 2010, através da Eucatex Agro-Florestal Ltda., com 99% de participação, foi constituída a sociedade 

Eucatex Comercializadora de Energia Elétrica Ltda., tendo como objeto social principal a compra e venda de energia 

elétrica e outros agentes deste mercado. 

 

 

Eucatex Nordeste Indústria e Comércio Ltda. 
 

Em agosto de 2010, através da Eucatex Agro-Florestal Ltda., com 99% de participação, foi constituída a sociedade Eucatex 

Nordeste Indústria e Comércio Ltda., tendo como objeto social principal a produção e comercialização de tintas 

imobiliárias, lacas, vernizes e corantes. 

 

 

Novo Prisma Agro-Florestal Ltda. 

 

Em 31 de agosto de 2011, a administração da Companhia, com a aprovação do Conselho de  Administração, efetuou uma 

reestruturação societária interna, que resultou na cisão parcial da empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., sendo seus 

ativos e passivos transferidos para a nova empresa denominada Novo Prisma Agro-Florestal Ltda, que se dedica às 

atividades agroflorestais. 

 

 

ECTX Imobiliária Ltda. 

 

Em abril de 2013, através da ECTX S.A., com 90% de participação, foi constituída a sociedade ECTX Imobiliária Ltda., tendo 

como objeto social principal a atividade imobiliária de venda e compra de imóveis próprios e de terceiros. Atualmente, a 

sociedade encontra-se inativa. 

 

 

ECTX S.A. 

 

Em 02 de abril de 2012, a Companhia realizou aporte de capital na ECTX S.A. decorrente de investimentos que mantinha 

na empresa Novo Prisma Agro-Florestal Ltda., responsável pelo cultivo de florestas de eucaliptos, no valor de R$ 

154.090.304,39, representado por 154.090.304 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

Em 2 de julho de 2012, a Eucatex S/A Indústria e Comércio e a Eucatex Tintas e Vernizes Ltda., sociedade cujo capital é 

detido pela Eucatex S/A Indústria e Comércio em proporção superior a 99%, realizaram um aumento do capital social da 

ECTX S.A. mediante a conferência de parte dos acervos líquidos de sua titularidade. O referido aporte de capital por parte 

da Companhia foi de R$ 353.864.041,91, representado por 353.865.041 ações ordinárias nominativas sem valor nominal 

e pela Eucatex Tintas e Vernizes Ltda. de R$ 46.363.773,63 representado por 46.363.773 ações ordinárias nominativas 

sem valor nominal. 

A criação da ECTX S.A. proporcionou a centralização de todas as atividades industriais, exercidas antes nas empresas 

Eucatex S/A Indústria e Comércio e Eucatex Tintas e Vernizes Ltda., proporcionando alguns ganhos nas áreas 

administrativas, como unificação de cadastros, centralização das informações em um único servidor, centralização do 

recolhimento de impostos, entre outros, que contribuem para o aumento de sua eficiência. 
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15.8 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

A Lei das S.A. proíbe conselheiros e diretores de: 

 

(i) realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; 

(ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem 

autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de assembléia geral; e 

(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas 

deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.  

 

Em geral, a Companhia realiza operações financeiras e comerciais entre com suas controladas, nestas transações se 

utilizam de preços e condições usuais de mercado semelhantes às praticadas com terceiros, não gerando qualquer 

benefício ou prejuízo para a Companhia ou quaisquer outras partes.  

 

PÁGINA: 263 de 299

Formulário de Referência - 2016 - EUCATEX SA IND E COMERCIO Versão : 2



Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Eucatex Comercial e Logistica Ltda 31/12/2014 -9.048,51 R$ -9.048,51 R$ -9.048,51 Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não há condições.

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Eucatex Comercial e Logistica Ltda.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Eucatex Tintas e Vernizes Ltda.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Eucatex Distribuidora de Solventes Ltda.

Eucatex Tintas e Vernizes Ltda 31/12/2014 -676.442,33 R$ -676.442,33 R$ -676.442,33 Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Não há condições.

Eucatex Distribuidora de Solventes Ltda 31/12/2014 313.457,96 R$ 313.457,96 R$ 313.457,96 Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Não há condições.

Relação com o emissor Controlada

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa ECTX Indústria e Comércio Ltda.

Garantia e seguros Não há.

Eucatex Imobiliária Ltda. 31/12/2014 54.026,14 R$ 54.026,14 R$ 54.026,14 Indeterminado. NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Novo Prisma Agro Florestal Ltda. 31/12/2014 -34.223.494,87 R$ -34.223.494,87 R$ -34.223.494,87 Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlada

Especificar

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

ECTX Indústria e Comércio Ltda. 31/12/2015 4.184.229,96 R$ 4.184.229.96 R$ 4.184.229.96 Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Novo Prisma Agro Florestal Ltda.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não há condições.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Locação de Helicóptero

Relação com o emissor Controlador

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação

Idéias Consultoria Ltda. 02/05/2008 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Eucatex Imobiliária Ltda.

Brascorp Participações Ltda. 01/04/2011 1.577.866,08 0 1.577.866,08 01/abr/2011 a 
31/mar/2013 (Contrato 
de Cessão)

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção O contrato será automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses: a) pedido ou decretação de falência ou insolvência; b) caso fortuito ou força 
maior, impeditivo do cumprimento do contrato e que perdure por mais de 30 dias; e c) descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, 
salvo o atraso do pagamento.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Conselho de Administração

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Prestação de Serviços de Consultoria de Gestão Empresarial.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Eucatex Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.

Relação com o emissor Controlada

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Eucatex Comercializadora de Energia Elétrica 31/12/2014 7.143.926,89 R$ 7.143.926,89 R$ 7.143.926,89 Indeterminada NÃO 0,000000

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa ECTX S.A.

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

ECTX S.A. 31/12/2014 -49.113.793,79 R$ -49.113.793,79 R$ -49.113.793,79 Indeterminado. NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Eucatex Distribuição e Logística Ltda.

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação

Eucatex Distribuição e Logística Ltda. 31/12/2014 -11.523.882,65 R$ -11.523.882,65 R$ -11.523.882,65 Indeterminado. NÃO 0,000000

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Não há condições.

Relação com o emissor Controlada

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa ECTX S.A.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

EIG - Empresa de Inteligência em Gestão de 
Energia Ltda.

01/10/2010 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 Renovação Anual 
Automática

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

ECTX S.A. 31/12/2015 124.452.318,55 R$ 124.452.318,55 R$ 124.452.318,55 Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não há condições.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção O contrato será automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses: a) pedido ou decretação de falência ou insolvência; b) revogação de qualquer 
autorização legal, societária, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações do contrato; c) não prestação 
dos serviços de acordo com o contrato; d) não observação de prazos e condições constantes das Regras e Procedimentos de Comercialização para 
o exercício da representação da Companhia na CCEE; e) não fornecimento das informações indispensáveis à prestação de serviço; e f) 
descumprimento dos pagamentos.

Relação com o emissor Conselho de Administração

Objeto contrato Prestação de Serviços Administrativos Operacionais perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Conselho de Administração

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Compass Comercializadora de Energia Ltda, 19/11/2015 1.478.083,68 R$ 989.259,33, 
corresponde ao período 
de mai/16 a dez/16.

R$ 1.478.083,68 01/jan/2016 a 
31/dez/2016

NÃO 0,000000

Objeto contrato Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Eucatex Distribuição e Logística Ltda,

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação

Eucatex Distribuição e Logística Ltda. 31/12/2015 -845.000,00 R$ -845.000,00 R$ -845.000,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Eucatex Nordeste Ltda.

Relação com o emissor Controlada

Rescisão ou extinção Não há condições.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Eucatex Nordeste Ltda. 31/12/2015 -173.000,00 R$ -173.000,00 R$ -173.000,00 Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Conselho de Administração

Objeto contrato Comercialização de Energia Contratada

Especificar

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção O contrato será automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses: a) pedido ou decretação de falência ou insolvência; b) revogação de qualquer 
autorização legal, societária, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações do contrato; c) desligamento 
da CCEE ou restrição ou suspensão dos direitos como agente da CCEE; d) descumprimento dos pagamentos; e) recusa da CCEE no procedimento 
do registro do contrato; e f)descumprimento das obrigações do contrato.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Comercialização de Energia Contratada

Compass Comercializadora de Energia Ltda, 19/11/2015 1.478.083,68 R$ 989.259,33, 
corresponde ao período 
de mai/16 a dez/16.

R$ 1.478.083,68 01/jan/2016 a 
31/dez/2016

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção O contrato será automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses: a) pedido ou decretação de falência ou insolvência; b) revogação de qualquer 
autorização legal, societária, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações do contrato; c) desligamento 
da CCEE ou restrição ou suspensão dos direitos como agente da CCEE; d) descumprimento dos pagamentos; e) recusa da CCEE no procedimento 
do registro do contrato; e f)descumprimento das obrigações do contrato.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

Não aplicável a Companhia. 
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

03/08/1998 488.183.378,77 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000

Tipo de capital Capital Integralizado

26/07/2007 488.183.378,77 31.257.700 61.361.556 92.619.256

Tipo de capital Capital Subscrito

26/07/2007 488.183.378,77 31.257.700 61.361.556 92.619.256

Tipo de capital Capital Emitido

26/07/2007 488.183.378,77 31.257.700 61.361.556 92.619.256

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Não ocorreram aumentos no capital social da Companhia no período,

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.2 - Aumentos do capital social
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Não ocorreram desdobramentos, grupamentos ou bonificações no período.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Não ocorreram reduções do capital social da Companhia no período.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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Direito a voto Sem Direito

Conversibilidade Não

Direito a dividendos Nos termos do Estatuto Social, as ações preferenciais não terão direito de voto e gozarão do direito 
a dividendos de no mínimo 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

Além disso, fica assegurado a todas as ações o pagamento de um dividendo obrigatório, não 
inferior a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei 6040/76, respeitadas as 
vantagens e preferências estabelecidas no estatuto social.

Por fim, o não pagamento dos dividendos por três exercícios consecutivos conferirá às ações 
preferenciais o direito de voto, que persistirá até a Assembleia Geral que lhes atribuir dividendos.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não há previsão no Estatuto Social.

Tag along 0,000000

Outras características 
relevantes

Não há.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Resgatável Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Direito a dividendos Nos termos do Estatuto Social, as ações preferenciais não terão direito de voto e gozarão do direito 
a dividendos de no mínimo 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

Além disso, fica assegurado a todas as ações o pagamento de um dividendo obrigatório, não 
inferior a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei 6040/76, respeitadas as 
vantagens e preferências estabelecidas no estatuto social.

Por fim, o não pagamento dos dividendos por três exercícios consecutivos conferirá às ações 
preferenciais o direito de voto, que persistirá até a Assembleia Geral que lhes atribuir dividendos.

Tag along 80,000000

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não há previsão no Estatuto Social.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Outras características 
relevantes

Não há.

Resgatável

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

É definido no Estatuto Social da Companhia a obrigatoriedade da efetivação da oferta pública nos seguintes casos: 

 de aquisição de ações no caso de fechamento do capital social; 

 de saída do segmento do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. Para que as ações da Companhia 

passem a ter registro para negociação fora do Nível 1 da BM&FBovespa; e, 

 na hipótese de reorganização societária da qual a Companhia resultante não tenha seus valores mobiliários 

admitidos à negociação no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. 

Em qualquer caso, o preço a ser ofertado deverá corresponder, no mínimo ao valor da Companhia e de suas ações que 

vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em 

outro critério que venha a ser definido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

O laudo de avaliação previsto no Estatuto Social deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência 

comprovada e independente da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer 

os requisitos do parágrafo 1º do art. 8º da Lei nº 6.404/76 e conter responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo 

artigo da referida lei. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Não há exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto. 
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30/06/2013 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

39.526.751 9,15 5,65 R$ por Unidade 7,27

31/03/2013 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

29.438.414 9,52 7,68 R$ por Unidade 8,25

31/12/2013 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

18.914.156 6,92 6,09 R$ por Unidade 6,47

30/09/2013 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

52.280.280 6,69 5,07 R$ por Unidade 5,90

Exercício social 31/12/2013

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2014 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

12.119.292 5,79 4,44 R$ por Unidade 5,00

31/03/2014 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

14.388.976 6,78 4,98 R$ por Unidade 5,78

31/12/2014 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.799.399 4,35 3,12 R$ por Unidade 3,78

30/09/2014 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

13.780.189 4,65 3,95 R$ por Unidade 4,31

Exercício social 31/12/2014

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2015 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.989 9,95 9,95 R$ por Unidade 9,95

31/03/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.770.540 3,58 2,84 R$ por Unidade 3,22

30/06/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.827.661 3,87 3,25 R$ por Unidade 3,40

31/12/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.998.306 3,00 2,47 R$ por Unidade 2,69

30/09/2015 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.266.263 3,30 2,52 R$ por Unidade 2,89

Exercício social 31/12/2015

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Possibilidade resgate Não

Outras características 
relevantes

Emissão realizada em série única. Não há qualquer direito de preferência na subscrição 
das debêntures. Não haverá atualização do valor nominal unitário das debêntures. Não 
haverá repactuação das debêntures. Garantias reais e fidejussória.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Realização de Assembleia Geral de Debenturistas (AGD).

Características dos valores 
mobiliários de dívida

As debêntures são emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de 
cautelas ou certificados – Valor unitário R$ 10.000,00. As debêntures serão simples não 
conversíveis em ações de emissão da emissora.

Identificação do valor 
mobiliário

6ª Emissão Pública de Debêntures Simples

Valor mobiliário Debêntures

Saldo devedor em aberto 0,00

Data de emissão 31/05/2012

Valor nominal global

(Reais)

75.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

7.500

Data de vencimento 01/06/2017

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações da Companhia se encontram em negociação na BM&FBOVESPA. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

A Companhia não possui nenhum valor mobiliário admitido à negociação em mercados estrangeiros. 
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A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não ocorreram ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e 

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados, b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva 

dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição, c) Caso tenha havido 

desvios, as razões para tais desvios 

 

Nos últimos três exercícios, não houve nenhuma oferta pública. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

Não ocorreram ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiros. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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A Companhia não realizou planos de recompra no período.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Não ocorreram movimentações nos valores mobiliários em Tesouraria da Companhia no período.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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Principais características e locais de consulta

Os Administradores ou pessoas a eles ligadas ficam obrigados a comunicar ao Diretor de Relações com Investidores, e esse a CVM e a 
bolsa de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Eucatex estejam admitidos à negociação, a quantidade, as 
características e forma de aquisição dos valores mobiliários da Eucatex, de que sejam titulares, bem como as alterações em suas 
posições. A comunicação de que trata o item anterior deverá ser efetuada, imediatamente após a investidura no cargo e no prazo 
máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições por eles detidas, indicando o saldo da 
posição no período.

Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

É vedada a negociação de valores mobiliários por administradores e acionistas controladores a, 
no mínimo 15 (quinze) dias que antecedem à divulgação das informações a CVM e a Bolsa de 
Valores, são elas: ITR e DFP. Para conhecimento das datas previstas de entrega, deverão os 
administradores entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores. Também é 
vedada a negociação de valores mobiliários por administradores e acionistas controladores, no 
período que antecede a divulgação de ato ou fato relevante. Além disso, é vedada a negociação 
de valores mobiliários por administradores que se afastem da administração da Eucatex antes da 
divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo 
prazo de seis meses após o seu afastamento.

Cargo e/ou função Administradores, Acionistas Controladores, Conselheiros Fiscais e integrantes dos demais órgãos 

com Funções Técnicas e Consultivas. Estão também vinculados os empregados e executivos 

com acesso a informações relevantes e por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou 

posição, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante sobre a Companhia.

Data aprovação 30/10/2012

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

Procedimentos de execução da política de divulgação 

 

 Os administradores e os Acionistas Controladores deverão comunicar, por escrito, qualquer ato ou fato relevante 

de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores ou, na sua ausência a pessoa por ele 

indicada, o qual promoverá sua divulgação imediata;  

 O Diretor de Relações com Investidores informará à CVM e, se for o caso, à Bolsa de Valores, as providências por 

ele tomadas, imediatamente e por escrito;  

 Caso os Administradores ou os Acionistas Controladores constatem a omissão do Diretor de Relações com 

Investidores no cumprimento do seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão de 

responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante a CVM;  

 A divulgação deverá ocorrer por meio de anúncio publicado nos jornais de grande circulação utilizados pela 

Eucatex, podendo ser feito de forma resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores - 

Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo 

idêntico àquele remetido a CVM, à Bolsa de Valores em quem os valores mobiliários da Eucatex sejam admitidos 

à negociação;  

 A redação do texto deverá ser clara, precisa, em linguagem acessível ao público investidor. Tal divulgação deverá 

ser realizada, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores ou 

entidade de balcão organizado;  

 Os atos e fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores e 

administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da Eucatex. Para tanto, deverá 

ser feito requerimento dirigido ao Presidente da CVM em envelope lacrado, no qual constará a palavra 

“Confidencial”;  

 Na hipótese da informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade 

negociada dos valores mobiliários de emissão da Eucatex, ou houver indeferimento por parte da CVM, a 

informação do ato ou fato relevante deve ser comunicada imediatamente ao mercado, e;  

 A Eucatex não irá comentar rumores ou declarações especulativas veiculados em quaisquer mídias, salvo os que 

possam ser objeto de solicitação de esclarecimentos por parte de órgãos legais ou que prejudiquem a imagem e 

ou os negócios da companhia. 

 

Procedimentos de comunicação e divulgação sobre aquisição ou alienação de participação acionária 

 

 Os Administradores ou pessoas a eles ligadas ficam obrigados a comunicar ao Diretor de Relações com 

Investidores, e esse à CVM e à bolsa de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Eucatex estejam 

admitidos à negociação, a quantidade, as características e forma de aquisição dos valores mobiliários da Eucatex, 

de que sejam titulares, bem como as alterações em suas posições;  

 A comunicação de que trata o item anterior deverá ser efetuada, imediatamente após a investidura no cargo e no 

prazo máximo de 10 (dez) dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições por eles detidas, 

indicando o saldo da posição no período. Para tanto deverão utilizar o modelo anexo a este manual “Declaração 

de Titularidade de Valores Mobiliários”;  
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

 

 

 É vedada a negociação de valores mobiliários por administradores e acionistas controladores a no mínimo 15 

(quinze) dias que antecedem à divulgação das informações a CVM e a Bolsa de Valores. São elas: ITR e DFP. Para 

conhecimento das datas previstas de entrega, deverão os administradores entrar em contato com o Diretor de 

Relações com Investidores;  

 É vedada a negociação de valores mobiliários por administradores e acionistas controladores também no período 

que antecede a divulgação de ato ou fato relevante, e;  

 É vedada a negociação de valores mobiliários por administradores que se afastem da administração da Eucatex 

antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo 

de seis meses após o seu afastamento. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Os acionistas controladores, administradores e empregados da Eucatex devem guardar sigilo das informações 

privilegiadas que poderão se tornar, ato ou fato relevante, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que 

ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o 

façam. 

Enquanto essas informações não forem divulgadas ao mercado, as pessoas antes referidas não podem se valer das 

mesmas para obter, para si ou para outrem, vantagens mediante compra ou venda de valores mobiliários de emissão da 

Eucatex, ou a eles referenciados, devendo os administradores zelar para que essa violação não possa ocorrer através de 

subordinados ou terceiros de sua confiança. 

Os acionistas controladores, administradores e empregados da Eucatex deverão, aderir à Política de Negociação, 

conforme “Termo de Adesão” abaixo. 

 

TERMO DE ADESÃO 

 

Pelo presente instrumento, [inserir nome e qualificação], residente e domiciliado(a) em [endereço], inscrito no CPF / MF 

sob nº [ * ] e portador(a) da Cédula de Identidade [determinar se é RG ou RNE] nº [inserir número e órgão expedidor], 

doravante denominado simplesmente “Declarante”, na qualidade de [indicar cargo, função ou relação com a companhia] 

da Eucatex, sociedade anônima com sede em São Paulo, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º 

andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, inscrita no CNPJ / MF sob nº 56.643.018/0001-66, doravante denominada 

simplesmente “Eucatex”, venho, por meio deste Termo de Adesão, declarar ter integral conhecimento das regras 

constantes do Manual de Procedimento e Política da Divulgação e uso de Informações sobre Ato ou Fato Relevante e 

Disciplina a Divulgação de Informações na Negociação de Valores Mobiliários e na Aquisição de Ações de Emissão da 

Eucatex, cuja cópia recebi, que disciplina a política interna quanto ao uso e divulgação de Informações Relevantes e à 

negociação de valores mobiliários de emissão da Eucatex, obrigando-me a pautar minhas ações em conformidade com 

tais regras. O Declarante firma o presente Termo de Adesão em X (XXXX) vias de igual teor e forma.  

 

Local e data de assinatura. 

 

Em casos de contatos com terceiros em decorrência de tratativas em andamento, tais como negociação ou discussão de 

assuntos considerados estratégicos para a Eucatex, envolvendo informações relacionadas a atos ou fatos relevantes ainda 

não divulgados ao mercado, deverá ser exigido um “Termo de Confidencialidade”. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 Diretores; 

 Membros do Conselho de Administração; 

 Membros do Conselho Fiscal (quando houver); 

 Quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Eucatex; e 

 Funcionários e executivos com acesso a Informações Relevantes. 
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21.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante. 
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