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2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0047968-66.2013.8.26.0100 - 847/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eugenio Nunes de Brito, Maria de Paula Brito, Aloisio Silva de 
Azevedo, Janizete Maria Ribeiro Azevedo, Genivaldo Ruiz Silva e s/m Aparecida Doná Ruiz Silva, 
Aurelia Maria Dona, Aparecido Carlos Roberto Dona, Marilucia Correia dos Santos Dona, Antonio 
Angelo Dona, Virginia Menegon, Roberto Vinograd, Elina Sepliaesky de Vinograd, Francisco 
Wellington da Silva Otaviano ou quem o imóvel possuir, Wilson Roque de Passos ou quem o 
imóvel possuir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Everaldo Balbino, Darci Batista Balbino ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisco da Costa 
Machado, 350, Jd. Paraguassú, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0051098-98.2012.8.26.0100 - 1218/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolio de Carmen Fidelis, pelo sucessor Francisco Lima 
Borges, Jose de Melo Neves, Valmir de Souza Almeida, Genesio Alves Nunes, C. Rafael Nunes 
de Oliveira e Orelina Gomes de Oliveira, Farid Raydan da Silva, Ana Maria de Almeida Lima, 
Marcio Leme do Amaral, + Michel Lucas Lima Ferraz do Amaral, Espólio de Francisco Torquato 
Avolio, na pessoa da inventariante Maria Luiza Giaretta Avolio de Figueiredo , réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Jose Adelio de Moraes, Maria da Guia Melo Moraes  ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Elias Casseb, 187, Jardim Santa Mônica, Pirituba,  
São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0053587-45.2011.8.26.0100 - 1225/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Aron Tandeitnik e Lucia Koiller Tandeitnik, na 
pessoa do proc. Laercio Gonçalves dos Santos, Clayton dos Santos Pimentel, Confrontante - a 
ser qualificado, Aparecida Gouveia Teixeira, Nilson Pereira da Silva e Romilda Lucia Zeferina 
dos Santos, José Rodrigues Filho e Iranilda Silvestre da Silva , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jose Pereira 
de Abreu, Maria Moreira de Abreu ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Nanterre, 209 Lote 4B - Quadra C, São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

26ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 1056692-42.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA LUCIA PAIVA 
TOPFER, CPF 130.412.388-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença, movida por MD EDUCACIONAL LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 
22.445,77 (atualizado até 10/11/2016), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017. 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0116522-60.2007.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a 
ITAJJE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. ME, CNPJ. 07.259.684/0001-90, na pessoa de seu 
representante legal, que G&G AUTO POSTO LTDA. ajuizou-lhes uma ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial, para o recebimento da quantia de R$1.551,75 (maio/2007), oriundos dos cheques nº 
010651 e 010732 sacados contra o Banco do Real S/A. e devolvidos por falta de fundos. 
Encontrando-se a Executada em lugar ignorado, foi determinada a sua citação e Intimação, por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela 
metade; pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora o 
bloqueio on line via BACENJUD, no valor de R$11.782,48 em nome da executada. Convertido, terá a 
executada 15 dias, independentemente de nova intimação, para oferecer embargos. No silêncio, a 
executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª Vara Cível – Reg. Vl. Prudente. Proc. 0004911-82.2010.8.26.0009/01 - EDITAL DE INTIMAÇÃO, 
COM PRAZO DE 20 DIAS. A MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO 
DE MELLO MALOID, CPF 325.456.828-10, que nos autos da ação Monitória em fase de 
Cumprimento de Sentença, requerida por AMC Serviços Educacionais LTDA, procedeu-se a 
penhora do valor de R$ 1.324,07 -Banco Caixa Econômica Federal e; R$ 288,63 - Banco Bradesco 
S/A (fls.265/266), através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$43.531,95 
(fls.245/248), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Estando o executado em 
lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique intimada da penhora e, para que em 05 
(cinco) dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.854, parágrafo 3º, inc I e II do 
CPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. O presente edital  será 
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Sapopemba, 3740, Vila 
Diva - CEP 03345-000, Fone: (11) 2154-0162, São Paulo-SP. 

                                                                                                                                                       A Diretoria                               Reinaldo Dantas  - Contador CRC 1 SP 110330/O-6
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CNPJ nº 50.657.675/0001-86

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanços Patrimoniais Encerrados em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Ativo NE 30/06/17 30/06/16
Circulante      1.723      5.973
Disponibilidades 3.i 391 987
Aplicações Interfin. de Liquidez 4         419      1.126

Aplicações no mercado aberto 419 1.126
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5             1      1.237

Carteira própria 1 1.237
Outros Créditos         901      2.579

Carteira de câmbio – 572
Rendas a receber 6 716 711
Negociação e intermediação de valores 7 5 847
Diversos 8 979 1.648
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (799) (1.199)

Outros Valores e Bens           11           44
Despesas antecipadas 11 44

Não Circulante    24.772    22.908
Realizável a Longo Prazo    24.443    22.247
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5      5.001      3.954

Carteira própria 4.654 3.646
Vinculados a prestação de garantia 347 308

Outros Créditos 8    19.442    18.293
Diversos 25.477 24.147
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (6.035) (5.854)

Investimentos             6             6
Outros investimentos 6 6

Imobilizado de Uso         307         593
Outras imobilizações de uso 2.332 2.438
(Depreciações acumuladas) (2.025) (1.845)

Diferido             –             8
Gastos de organização e expansão – 66
(Amortização acumulada) – (58)

Intangível           16           54
Ativos Intangíveis 614 614
(Amortização acumulada)        (598)        (560)

Total do Ativo 26.495 28.881

Passivo NE 30/06/17 30/06/16
Circulante      4.851      5.718
Relações Interdependencias         192             –

Recursos em transito de terceiros 192 –
Outras Obrigações      4.659      5.718

Cobrança, arrec. tributos e assemelhado 24 43
Carteira de câmbio – 570
Fiscais e previdenciárias 10 688 220
Negociação e intermediação de valores 7 2.798 3.229

Diversas 11 1.149 1.656
Não Circulante    19.497    19.054
Exigível a Longo Prazo    19.497    19.054
Outras Obrigações    19.497    19.054

Fiscais e previdenciárias 10 122 873
Diversas 11 19.375 18.181

Patrimônio Líquido      2.147      4.109
Capital: 12    46.051    45.000

De Domiciliados no país 46.051 45.000
Ajustes de avaliação patrimonial (56) (203)
(Prejuízos acumulados) (43.848) (40.688)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.495 28.881

Demonstrações do Resultado Semestres Findos
 em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais - R$)

NE      2.017      2.016
Receitas de Intermediação Financeira      1.553      1.607

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 378 371
Resultado de operações de câmbio 1.175 1.236

Despesas da Intermediação Financeira         147             3
Operações de captação no mercado (8) –
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 155 3

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.700 1.610
Outras Receitas/Despesas Operacionais     (2.870)     (3.290)

Receitas de prestação de serviços 15.a 4.988 3.602
Despesas de pessoal 15.b (2.928) (2.029)
Outras despesas administrativas 15.c (4.146) (3.568)
Despesas tributárias 15.d (708) (576)
Outras receitas operacionais 15.e 400 98
Outras despesas operacionais 15.f (476) (817)

Resultado Operacional (1.170) (1.680)
Resultado Não Operacional 165 289
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações (1.005) (1.391)
Participações Estatutárias no Lucro          (10)             –
Prejuízo do Semestre     (1.015)     (1.391)
Nº de cotas.....................................: 12.a 51.642 50.464
Prejuízo por cota .......................R$ (19,65) (27,56)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(Em milhares de reais - R$)

1º Sem. 17 1º Sem. 16
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do semestre (1.015) (1.391)
Depreciações e amortizações 90 170
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 –
Ajustes de avaliação patrimonial                –             (14)

          (919)        (1.235)
Variação de Ativos e Obrigações           (137)            771
(Aumento) redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos (294) 1.975
(Aumento) redução de outros créditos 8 (1.862)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (24)
Aumento (redução) em relações interdependencias 3 –
Aumento (redução) em operações compromissadas (160) –
Aumento (redução) em obrigações por empréstimos – (71)
Aumento (redução) em outras obrigações            316            753
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.056) (464)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Rateio de prejuízos – 2.173
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento – 2.173
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa        (1.056)         1.709
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 1.866 404
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 810 2.113

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais - R$)
Capital Ajustes de Avaliação Prejuízos

Realizado                  Patrimonial Acumulados          Total
Semestre de 01/01/17 a 30/06/17
Saldos no Início do Semestre em 01/01/17 46.051 (56) (42.833) 3.162

Prejuízo líquido do semestre - - (1.015) (1.015)
Saldos no Fim do Semestre em 30/06/17 46.051 (56) (43.848) 2.147
Mutações do Semestre: - - (1.015) (1.015)
Semestre de 01/01/16 a 30/06/16
Saldos no Início do Semestre em 01/01/16 45.000 (203) (41.470) 3.327

Rateio de prejuízos - - 2.173 2.173
Prejuízo líquido do semestre - - (1.391) (1.391)

Saldos no Fim do Semestre em 30/06/16 45.000 (203) (40.688) 4.109
Mutações do Semestre: - - 782 782

1. Contexto operacional: A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Corretora”) tem
como objeto social as atividades de instituir, organizar e administrar fundos, clubes de in-
vestimentos, carteiras administradas e custódias de títulos e valores mobiliários; prestar ser-
viços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades
nos mercados financeiros e de capitais; exercer as funções de agente emissor de certifica-
dos e manter serviços de ações escriturais; prestar serviços de agente fiduciário; praticar
ou intermediar operações no mercado de câmbio além de operar em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros por conta própria e de terceiros, comprar e vender títulos e valo-
res mobiliários por conta própria e de terceiros. Aproveitando dos seus mais de 40 anos de
experiência a Corretora tem como principal característica a relação de confiança, transpa-
rência e agilidade com seus clientes. Com grande experiência na administração e gestão
de patrimônio, reforçou sua atuação nos seguintes segmentos: - Fundos de Investimen-
tos; - Clubes de Investimentos; - Fundos Estruturados; - Serviços Fiduciários; - Câmbio Co-
mercial (Intermediação e Simplex); - Câmbio Turismo (Espécie e Travel Card). A Corretora
protocolizou em 22 de fevereiro de 2017, no Banco Central de Brasil plano de ação visan-
do à regularização do limite operacional, cujo prazo final de execução desse plano é de
até 31 de agosto de 2017; quando os sócios farão um rateio de prejuízo no valor de R$
1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), conforme nota explicativa nº 20. As metas des-
critas no plano de ação protocolizado em 22 de fevereiro de 2017 foram parcialmente
atingidas em virtude de eventos macroeconômicos, como no caso do programa de repatri-
ação de recursos do exterior, o qual teve uma pequena adesão nesta última fase. A valo-
rização do dólar e das demais moedas impactou nos resultados da Corretora de modo
que os clientes e empresas têm poupado recursos, aguardando uma melhora no cenário
econômico e uma consequente redução na taxa de câmbio para voltar a realizar suas
operações normais, o que tem causado a redução do volume de operações em nossa
mesa de câmbio. No segundo semestre será dada continuidade ao trabalho de
prospecção de novas operações envolvendo fundos de investimentos, o que já resultou
em alguns acordos com os gestores e previsão do início das operações no segundo se-
mestre de 2017. Há uma expectativa de crescimento neste segundo semestre, com o iní-
cio de alguns fundos que temos e que estão aguardando a regularização de documenta-
ção e definição de alguns procedimentos operacionais. A adoção de novas ferramentas
para captação de clientes na modalidade Câmbio Turismo contribuiu para a divulgação
das taxas da Corretora captação de novos clientes no período, porém devido a uma mu-
dança de procedimentos operacionais, durante um período as ferramentas foram
suspensas e serão operacionalizadas novamente no segundo semestre de 2017, com a
regularização destes procedimentos que visam o aumento da capacidade de atendimento
aos clientes da nossa base e aos novos clientes captados através das referidas ferramen-
tas. As visitas a clientes da carteira da Corretora que operam através de bancos, onde a
Corretora atua como instituição intermediadora das operações, estão sendo feitas no âm-
bito comercial, visando estreitar relacionamento e apresentando uma alternativa que ofe-
reça mais agilidade e simplicidade nas operações, tanto para o cliente como para a
corretora, que consiste na migração das operações para a nossa posição própria, até
USD 100.000 dólares, o que garantirá maior rentabilidade à Corretora e maior agilidade
nos processos operacionais ao cliente. Este trabalho foi iniciado no primeiro semestre de
2017, havendo margem para aumentar o volume de operações da Corretora neste seg-
mento. É previsto também um aumento na prestação de serviços fiduciários, com a aprova-
ção de novas operações e com o surgimento de novas demandas de serviços por clientes
já existentes em nossa carteira. O contato constante com os nossos fornecedores nos
possibilitou obter descontos em contratos de prestação de serviços no 1º semestre de
2017, em alguns casos de até 12% sobre o valor bruto. Este trabalho será intensificado
no segundo semestre de 2017. Diante do cenário atual e com as perspectivas atuais de
captação de novos negócios, manteremos a nossa meta de crescimento de 12,68% no
ano de 2017. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financei-
ras, que incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as normas
consubstanciadas no no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF), normatizações do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do
Brasil (BACEN) e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) recepcionados pelos órgãos reguladores re-
lacionados ao processo de convergência contábil internacional que não conflitam com a
regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil
(BACEN). As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensura-
ção de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de
determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, perdas por redu-
ção ao valor recuperável, “impairment” de títulos e valores mobiliários classificados nas
categorias títulos disponíveis para venda e títulos para negociação, ativos não finan-
ceiros e outras provisões. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Corretora. Todas as informações apresentadas em
Real foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma. As de-
monstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e, quando apli-
cável, houve mensuração a valor justo, conforme descrito nas principais práticas
contábeis a seguir. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração
em 31 de agosto de 2017. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a) Apu-
ração de resultado: O regime de apuração do resultado é o de competência. b) Dis-
ponibilidades: As disponibilidades são representadas por recursos em moeda nacio-
nal, que são utilizados para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo,
apresentando risco insignificante de mudança de valor justo. c) Aplicações
interfinanceiras de liquidez: São registradas pelo valor de aquisição e acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários são classificados em suas respectivas categorias de acor-
do com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para venda e manti-
dos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria “para negociação”, são
apresentados no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado. Os classificados na
categoria “disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os classifica-
dos na categoria “mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisi-
ção, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títu-
los classificados na categoria “para negociação” são contabilizados em contrapartida à
conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos
classificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida
à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na venda
definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de resul-
tado do período. Os títulos públicos foram apurados pelo preço médio de negociação,
ou quando não disponível, a Administração da Corretora adota parâmetro para cálculo
do valor de mercado, obtido mediante técnica interna de precificação. Os valores de
mercado das ações de companhias abertas foram apurados, respectivamente, com
base no preço de fechamento na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão no último pregão antes
do encerramento do exercício e no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela
ANBIMA no último pregão antes do encerramento do semestre. e) Negociação e
intermediação de valores: É demonstrada pelo saldo das operações de compra ou
venda de títulos e valores a receber realizadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão, por con-
ta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de ven-
cimento dos contratos. f) Imobilizado de uso: É registrado pelo custo de aquisição, a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas estabelecidas pela le-
gislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e
Transportes” e de 10% a.a. para as demais contas. g) Demais ativos circulantes e
não circulantes: Os demais ativos são registrados pelos valores de realização, incluin-
do os rendimentos e as variações monetárias auferidas. h) Demais passivos
circulantes e não circulantes: São demonstradas pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetá-
rias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; As provisões são reconhecidas

no balanço quando há uma obrigação legal, ou constituída, como resultado de um
evento passado onde é provável que um recurso econômico seja requerido para sal-
dar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente seguran-
ça. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco en-
volvido. i) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão para
Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente a R$240. A Medida Pro-
visória nº 675, de 21 de maio de 2015 (“MP”), convertida na Lei nº 13.169, de 06 de
outubro 2015, elevou a alíquota da Contribuição Social de 15% para 20% com vigên-
cia a partir de 1º de setembro de 2015. Não foram reconhecidos eventuais créditos
sobre prejuízos fiscais ou adições temporárias em função do não atendimento à Reso-
lução nº 3.059 do Conselho Monetário Nacional. j) Ativos e passivos contingentes
e obrigações legais: As contingências ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios
definidos na Resolução nº 3.823/09 do Conselho Monetário Nacoonal. • Os passivos
contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, ge-
rando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • As obrigações le-
gais, fiscais e previdenciárias são demandas judiciais onde estão sendo contestadas a
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão
reconhecidos e provisionados, independentemente, da avaliação das chances de êxito
no curso do processo judicial. • Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Ad-
ministração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. k) Disponibilidades e
aplicações interfinanceiras de liquidez (Caixa e equivalentes de caixa)

2017 2016
Disponibilidades 391 987
Caixa 1 2
Depósitos bancários 137 760
Disponibilidades em moeda estrangeira 253 225
Aplicações interfinanceiras de liquidez 419 1.126
Letras do Tesouro Nacional 419 –
Letras Financeiras do tesouro – 1.126
Total caixa e equivalente de caixa 810 2.113
4. Aplicações interfinanceiras de liquidez - compromissadas 2017 2016
Letras do Tesouro Nacional 419 –
Letras financeiras do tesouro – 1.126

419 1.126
As operações compromissadas no mercado financeiro, mediante lastro com títulos de ren-
da fixa, são registrados como revendas a liquidar, posição bancada, e pelo seu valor de
liquidação, retificado pelo valor das rendas a apropriar. 5. Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos dis-
poníveis para venda”, estão assim demonstrados:
2017 Sem De 3 Acima

venci-         Até   meses de
mento 3 meses  a 1 ano   1 ano Mercado Custo

Títulos Disponíveis para Venda
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro – – – 4.487 4.487 4.493
Notas do Tesouro Nacional – – – 167 167 170
Ações Companhias Abertas 1 – – – 1 48
Subtotal 1 – – 4.654 4.655 4.711
Vinculados à prestação Garantias
Letras Financeiras do Tesouro – – – 347 347 347
Subtotal – – – 347 347 347
Total 1 – – 5.001 5.002 5.058
2016 Sem De 3 Acima

venci-         Até   meses de
mento 3 meses  a 1 ano   1 ano Mercado Custo

Títulos para Negociação
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro – 583 150 3.400 4.133 4.131
Notas do Tesouro Nacional – – 4 246 250 248
Vinculados à Prestação Garantias
Letras Financeiras do Tesouro – – – 308 308 308
Subtotal – 583 154 3.954 4.691 4.687
Títulos Disponíveis para Venda
Carteira Própria
Ações Companhias Abertas 500 – – – 500 703
Subtotal 500 – – – 500 703
Total 500 583 154 3.954 5.191 5.390
As ações de companhias abertas estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquida-
ção e Custódia (CBLC). Os títulos públicos estão custodiados na Câmara de Custódia e
Liquidação (CETIP) e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), respectiva-
mente. Em 30 de junho de 2017 e 2016, não havia operações com instrumentos financei-
ros derivativos.
6. Rendas a receber 2017 2016
Corretagens de câmbio a receber 196 168
Serviços prestados a receber 280 222
Comissões sobre agente fiduciário 240 248
Rendas a receber - outros – 73

716 711
7. Negociação e intermediação de valores         Créditos    Obrigações

  2017   2016   2017   2016
Caixas de registro e liquidação 1 23 – –
Devedores/credores - conta liquidação pendentes 1 173 2.798 3.194
Operações com ativos financeiros e mercadorias – – – 35
Obrigações p/ neg. intermediação de títulos 3 651 – –

5 847 2.798 3.229
As negociações e intermediações de valores correspondem às operações financeiras reali-
zadas na B3 Brasil, Bolsa, Balcão especificamente as operações efetuadas nos três últimos
pregões a serem liquidadas em D+1 e D+3. 8. Outros créditos - diversos
Circulante 2017 2016
Adiantamentos e antecipações salariais 51 34
Impostos e contribuições a compensar (a) 95 236
Pagamentos a ressarcir 49 30
Valores a receber de sociedades ligadas – 10
Devedores diversos País 784 1.338

979 1.648
Não circulante 2017 2016
Devedores por depósito em garantia (c) 19.442 18.293
Devedores diversos País (b) 6.035 5.854
(-) Provisão para devedores duvidosos (6.035) (5.854)

19.442 18.293
a) Os impostos e contribuições a compensar referem-se às retenções de impostos sobre
comissões código 8045; impostos retidos na fonte; recolhidos a maior; e, a saldos negati-
vos de exercícios anteriores a compensar. b) Refere-se a processo Fundiágua, constituído
100% para provisão de devedores duvidosos; c) Devedores por depósito em garantia:
encontram-se pendentes de julgamento, perante o judiciário, ações promovidas pela
Corretora questionando a legalidade de diversos tributos e recursos trabalhistas, tendo

sido constituídas as provisões necessárias, conforme apresentado na nota explicativa Nº
11. Para tanto, a Corretora efetuou depósitos judiciais que são atualizados mensalmente
pelo índice SELIC, conforme identificados a seguir: 2017 2016
IRPJ 12.821 12.003
CSLL 4.615 4.321
Finsocial 412 395
Pis 759 727
Outros 835 847

19.442 18.293
9. Imobilizado de uso

                         2017 2016
Taxa Custo Depreciação Imobilizado Imobilizado

deprec. corrigido    acumulada          líquido          líquido
Instalações 10% 300 (262) 38 47
Móveis e
 equipamentos de uso 10% 464 (343) 121 170
Sistema de
  comunicação 10% 458 (414) 44 88
Direitos de uso – – – – 96
Sist. processamento
  de dados 20% 1.110 (1.006) 104 192

2.332 (2.025) 307 593
10. Outras Obrigações - Fiscais e previdenciárias
Curto prazo 2017 2016
Imposto e contribuições a recolher 688 220

688 220
Longo prazo 2017 2016
Provisão para riscos fiscais 122 873

122 873
As obrigações fiscais e previdenciárias referem-se aos impostos e contribuições sobre o lu-
cro e as retenções sobre fornecedores, clientes e terceiros a serem recolhidos de acordo
com os prazos previstos nas legislações vigentes. As provisões para riscos fiscais classifica-
das no exigível a longo prazo referem-se a parcelamento de obrigações fiscais.
11. Outras Obrigações - Diversas
Curto prazo 2017 2016
Provisão trabalhista 365 553
Provisões administrativas (a) 452 736
Credores diversos País 332 367

1.149 1.656
a) As provisões administrativas são as obrigações contraídas junto aos fornecedores de
serviços, inclusive os de agentes autônomos de investimentos, os fornecedores de ma-
teriais e outros fornecedores; Os processos judiciais em curso, cuja expectativa de per-
da foi considerada provável pelos assessores jurídicos, foram objeto de constituição da
provisão para contingências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depó-
sitos judiciais foram:

Saldo Depósito Saldo Depósito
contingências judicial (ativo) contingências judicial (ativo)

                  2017 2017 2016 2016
IRPJ 12.821 12.821 12.003 12.003
CSLL 4.615 4.615 4.321 4.321
Finsocial 412 412 395 395
Pis 759 759 727 727
Outros 768 835 735 847
Total 19.375 19.442 18.181 18.293
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 18.801
Adições 252
Baixas (220)
Atualizações monetárias 542
Saldo em 30 de junho de 2017 19.375
12. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$46.051 (R$45.000 em
2016), divididos em 51.642 cotas (50.464 cotas em 2016), totalmente integralizadas por
quotistas domiciliados no País. Em 22 de dezembro de 2016, foi deliberado aumento de
capital social, de R$ 45.000 para R$ 46.051 com a emissão de 1.178 novas cotas, apro-
vadas pelo Banco Central do Brasil em 15 de fevereiro de 2017. b) Prejuízos acumula-
dos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2016 houve rateios de prejuízos pelos
cotistas no montante de R$2.173. 13. Contingências: A Corretora é parte em ações de
naturezas tributária e cível, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração
como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não
há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Tributárias 2017 2016
IRPJ, CSLL e IR Fonte 32.349 16.836
Cíveis
Perdas e danos 9.476 –
Administrativo
Processo Administrativo 867 –
Trabalhista
Reclamação Trabalhista 18.580 –
Total 61.272 16.836
Natureza das contingências com estimativa de perda possível: Contingências Ad-
ministrativas.: A Corretora é parte em processos administrativos que versam em sua mai-
oria, na discussão sobre o procedimento operacional e administrativo adotado pela
Corretora em consonância com a legislação pertinente que disciplina nosso segmento.
Contingências Cíveis: A Corretora é parte em ações indenizatórias, em sua maioria,
onde se questionam a efetivação de ordens de negociação e o advento de prejuízos de-
correntes de sua não realização ou de sua realização alegadamente adversa da solicita-
da. Contingências Tributárias: A Corretora é parte em ações de cunho tributário, em
sua maioria, que envolvem o processo de desmutualização da então BM&F e da Bovespa.
Também há demandas em relação às alíquotas de tributos relacionados à despesas de
intermediação. Contingências Trabalhistas: A Corretora é parte em reclamações traba-
lhistas que tratam em sua maioria, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício
por parte dos Agentes Autônomos de Investimentos e a condenação nos consectários le-
gais daí advindos. 14. Partes relacionadas: 14.1. Transações de intermediação: A
Corretora possui transações com outras partes relacionadas não tendo cobertura de se-
guro e quaisquer garantias dadas ou recebidas, conforme a seguir:

                    2017                     2016
Outras obrigações                                  . Ativo/(passivo) Ativo/(passivo)
Outros Créditos - Diversos
Valores a receber de sociedades ligadas
Reembolso de despesas de contabilidade – 10
Negociação e intermediação de valores
Devedores/credores - conta de liquidação pendente
Diretores e acionistas (a) (46) (43)
(a) As operações foram realizadas com base em taxas, prazos e valores usualmente prati-
cados no mercado na data das operações, considerando-se a ausência de risco.
14.2. Outras transações com partes relacionadas 2017 2016
Despesas administrativas - Aluguel 78 78
Total 78 78
As operações realizadas em Bolsa de Valores pelos sócios representam um total em corre-
tagem de R$161 Deste montante, R$160 refere-se a desconto de corretagem nestas
operações. As operações com a SLW Administradora e Gestora de Recursos Ltda. refe-
rem-se substancialmente a comissão sobre serviços financeiros prestados, realizada a pre-
ços e condições usuais de mercado, gerou uma despesa de R$47. 14.3. Remuneração
do pessoal-chave da Administração: A remuneração total do pessoal-chave da Admi-
nistração para o semestre encerrado em 30 de junho de 2017 foi de R$445 (R$112 em
2016), a qual é considerada benefício de curto prazo. 15. Demonstração do resultado
a) Receitas de prestação de serviços 2017 2016
Assessoria técnica 2.053 1.503
Adm. de fundos e sociedade de investimento 1.290 825
Comissões de colocação de títulos 20 17
Corretagem de câmbio 435 653
Corretagem de operações em bolsa 746 286
Serviços de custódia 231 134
Outros serviços 213 184
Total 4.988 3.602
b) Despesas de pessoal 2017 2016
Despesas de honorários (445) (112)
Despesas de benefícios (477) (373)
Despesas de encargos sociais (506) (429)
Despesas de proventos (1.482) (1.100)
Despesas de treinamentos (2) –
Despesas de remuneração de estagiários (16) (15)
Total (2.928) (2.029)

c) Outras despesas administrativas 2017 2016
Despesas de energia e gás (31) (36)
Despesas de aluguel (207) (203)
Despesas de comunicação (107) (89)
Despesas de manutenção e conservação (78) (76)
Despesas de material (14) (11)
Despesas de processamento de dados (634) (771)
Despesas de promoções e relações públicas (5) (6)
Despesas de propaganda e publicidade (20) (25)
Despesas de seguros (3) (4)
Despesas do sistema financeiro (225) (186)
Despesas de serviços de terceiros e vigilância (33) (33)
Despesas de serviços técnicos especializados (2.433) (1.760)
Despesas de transporte (89) (72)
Despesas de viagens no país (1) –
Outras despesas administrativas (175) (126)
Despesas de amortização e depreciação (91) (170)
Total (4.146) (3.568)
d) Despesas tributárias 2017 2016
Despesas de ISS (207) (155)
Despesas de COFINS (260) (215)
Despesas de PIS (42) (35)
Juros/ multas fiscais – (113)
Outras despesas tributárias (199) (58)
Total (708) (576)
e) Outras receitas operacionais 2017 2016
Recuperação de encargos e despesas 31 21
Juros 8 13
Créditos não identificados – 57
Outras 361 7
Total 400 98
f) Outras despesas operacionais 2017 2016
Processo judicial / Ações de indenizações (197) (798)
Outras (279) (19)
Total (476) (817)
16. Imposto de renda e contribuição social: O cálculo do imposto de renda e da contri-
buição social está assim representado:

2017 2016
Apuração de IR/CS IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro (1.005) (1.005) (1.391) (1.391)
(-)Participações estatutárias no lucro (10) (10) – –
Total (1.015) (1.015) (1.391) (1.391)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 33 33 82 82
Provisão para devedores duvidosos 8 8 – –
Provisão de passivos contingentes trabalhistas – – 20 20
Receitas não tributáveis (36) (36) – –
Contingencias Fiscais 252 252 – –
Receitas de marcação ao mercado – – (14) (14)
Outras provisões temporárias (3) (3) – –
(Reversão) provisão para devedores duvidosos (128) (128) (2) (2)
(Reversão) de contingentes trabalhistas (183) (183) (180) (180)
Lucro real (1.072) (1.072) (1.485) (1.485)
Encargos de 15% IR/ 20% CS
  + Adicional de 10% IR – – – –
Total de imposto de renda e contribuição social – – – –
Em 30 de junho de 2017 a Corretora apresentava prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social no montante de R$18.613 (R$15.703 em 2016). 17. Gerenciamento de
Risco: 17.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A avaliação dos riscos é fundamental
para a tomada de decisão na Corretora. Por isso, a Corretora conta com uma estrutura de
Gerenciamento de Riscos, que é constituída de acordo com a natureza e o grau de comple-
xidade dos negócios e atividades desenvolvidas. O resumo das descrições das estruturas de
gerenciamento de riscos está publicado em diretório de acesso público, disponível no ende-
reço http://www.slw.com.br/fatores_risco.asp. 17.2. Estrutura de gerenciamento de riscos
operacionais: A Corretora tem aperfeiçoado continuamente seus sistemas tecnológicos vol-
tados ao controle e prevenção de riscos, visando reduzir possíveis perdas, por meio do
acompanhamento constante de suas operações. Os riscos inerentes à atividade são analisa-
dos e administrados diretamente pela diretoria acompanhando o controle dos fatores de ex-
posição a riscos de mercado, crédito e institucionais. 17.3. Estrutura de gerenciamento de
riscos de mercado: Risco de mercado: é definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições detidas pela Corretora.
A Corretora possui políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado basea-
das nas diretrizes do Comitê de Basileia, estando em conformidade com a Resolução CMN
nº 3.464/2007. O gerenciamento do risco de mercado consiste em um conjunto de instru-
mentos para a identificação, mensuração, a avaliação, o monitoramento e o controle do ris-
co, com uma clara definição de responsabilidades, níveis de alçada e de reporte. 17.4. Es-
trutura de gerenciamento de risco de liquidez: Risco de liquidez pode ser entendido
como a possível incapacidade da Corretora honrar suas obrigações, causada pela ocorrên-
cia de desequilíbrios entre a entrada e saída de recursos no fluxo de caixa. A Corretora ge-
rência o risco de liquidez através do permanente monitoramento do fluxo de caixa esperado,
definição de níveis mínimos de liquidez, de um plano de contingência, da delegação de res-
ponsabilidades, de níveis de alçada e de reporte. Este gerenciamento é baseado nas diretri-
zes do Comitê de Basiléia, estando em conformidade com a Resolução CMN nº 4.090/2012.
17.5. Estrutura de gerenciamento de risco de crédito: Conforme a Resolução CMN nº
3.721/2009, a Corretora considera risco de crédito “a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obriga-
ções financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente
da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunera-
ções, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação”. Na
Corretora, o gerenciamento do risco de crédito consiste na avaliação e no monitoramento de
forma contínua da qualidade das operações de crédito, objetivando manter as exposições
em níveis considerados aceitáveis pela alta administração. 17.6. Estrutura de gerenciamen-
to de capital: Em atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 3.988 em 30 de junho de
2011, a Corretora constitui estrutura de gerenciamento de risco de capital. O gerenciamento
de risco de capital trata-se de um processo contínuo com os seguintes objetivos: 1)
Monitoramento e controle do capital mantido pela Corretora; 2) Avaliação dos requisitos de
capital face aos riscos a que a Corretora está sujeita; e 3) Planejar as necessidades de capi-
tal, considerando os objetivos estratégicos da Corretora. 17.7. Estrutura e gerenciamento
de risco socioambiental: A Corretora mantém políticas e procedimentos internos referen-
tes às obrigações para o gerenciamento de risco socioambiental. Cumprindo com as datas
exigidas pelo Banco Central do Brasil; o processo de melhoria continua é praticado diaria-
mente e também no momento de avaliação de novos clientes, como exemplo: possíveis ca-
sos de trabalho escravo; crimes ambientais; informações dos diários oficiais, onde podemos
consultar detalhes de possíveis ações judiciais que envolvam crimes ambientais e outros.
Nossos procedimentos estão em permanente atualização e adaptação perante os departa-
mentos envolvidos e à Alta Administração. Nas adaptações mencionadas acima, destacamos
a utilização de nossos sistemas de gerenciamento de risco operacional também para
mapearmos as não conformidades, riscos e controles vinculados às exigências sócio
ambientais. 18. Limites operacionais (Acordo de Basileia): Em 30 de junho de 2017 e
2016, a Corretora não estava enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível
com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Reso-
lução nº 2.099/94 do Conselho Monetário Nacional e normas complementares. Conforme
mencionado na nota explicativa nº 1 a Corretora apresentou ao Banco Central do Brasil, pla-
no de ação para reenquadramento do limite operacional, que está sendo feito através de
rateio de prejuízo entre seus sócios e complementação de capital, conforme nota explicativa
nº 20. O índice de Basileia da Corretora em 30 de junho de 2017 era de 6,96% (10,14%
em 2016). 19. Outras informações: A Corretora administra fundos e clubes de investimen-
to, conforme composto abaixo:

Patrimônio líquido Patrimônio líquido
        Administrado          Administrado

Denominação                               .                            2017                            2016
Fundos de investimento financeiro 191.236 289.261
Soc. Fundos carteiras inv. capital estrangeiro 71.461 73.962
Clubes de investimento 26.670 26.504
Fundos de ações 176.733 33.277
Outros fundos de renda variável 82.818 31.566

548.918 454.570
Informamos que a Administração, no semestre findo em 30 de junho de 2017, não contra-
tou serviços da BDO RCS Auditores Independentes relacionados a Financeira, além dos
serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a
independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente deter-
minam que o auditor não deva auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover seus interesses. 20. Eventos subsequentes: Con-
forme previsto no plano de ação apresentado ao Banco Central do Brasil – BACEN, os
sócios realizaram rateio de prejuízos em 31 de agosto de 2017, em cumprimento ao plano
de ação de reenquadramento dos limites operacionais.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

operações. Os responsáveis pela Administração da Corretora são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional,
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avali-
amos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o

Aos Administradores e Acionistas da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. São Pau-
lo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido
e do fluxo de caixa para o semestre findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-

damentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 às
demonstrações contábeis, em 30 de junho de 2017 a Corretora apresenta prejuízos
acumulados e excesso do passivo circulante em relação ao ativo circulante, levando ao
seu desenquadramento dos limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estru-
tura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 2.099/94 e normas complementares. Conforme apresentado na-
quela nota explicativa, há eventos em andamento para manutenção operacional da
Corretora. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabili-
dade da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração da
Corretora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos
Corretoras de investimentos e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rio para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Corretora; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de agosto de 2017.
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Demonstrações do Resultado Abrangente
(Em milhares de reais - R$)

1º Sem. 17 1º Sem. 16
Resultado do Semestre/Exercício        (1.015)        (1.391)
Resultado Abrangente Total        (1.015)        (1.391)

Paulo Sérgio Barbosa
Contador
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