
Cartões de crédito 
e Covid-19

Há muitas pessoas 
displicentes com suas 
contas, especialmente 
com o cartão de crédito, 
mas com milhões 
de desempregados a 
questão assume outros 
contornos

Uma das causas é a Co-
vid-19, mas é também 
tudo que aconteceu 

antes. A economia brasileira 
foi reduzindo a produção des-
tinada ao mercado interno. 
Faltou melhor planejamento 
que buscasse o equilíbrio entre 
produção, trabalho, renda, tudo 
muito desigual no Brasil desde a 
fase do trabalho escravo. Como 
considerar a globalização boa 
para um país se esta leva os 
empregos e a produção para 
fora, desequilibrando a econo-
mia interna?

A economia moderna tomou 
o antigo jeito mercantilista 
de produzir para exportar e 
acumular riquezas e poder, 
visando superávit em suas 
contas externas, mas quando 
o mercado fecha devido a uma 
crise como a da pandemia, fica 
sem saber o que fazer. Deveria 
estar voltada para produzir 
para a própria população. Esse 
modelo satisfazia os interesses 
do mercado financeiro global, 
mas ao longo do tempo tem 
demonstrado que não promove 
progresso equilibrado entre as 
nações.

Foram séculos de descuidos. 
Agora surgiu o dilema: vida ou 
economia. Mas o essencial é co-
nhecer a finalidade da existên-
cia. A atual situação do Brasil 
mostra as consequências dos 
maus governos despreocupa-
dos com o equilíbrio das contas 
internas e externas, com o baixo 
nível de renda e de preparo da 
população. Um dos efeitos da 
má gestão são as muitas obras 
inacabadas, frutos de projetos 
ruins, falta de planejamento, e 
muitas vezes, corrupção.

Produzimos poucas coisas. 
Dependemos de importação 
de manufaturas que chegavam 
com preço arrasador. A renda 
caiu mais com o desemprego, 
um problema que se arrasta há 
décadas com a transferência da 
produção para a Ásia. As contas 
públicas e a administração da 
dívida pública estão em caótica 
situação. Há um problema po-
lítico de luta pelo poder, mas a 
economia sofre de males que se 
acumularam sem que recebes-
sem um tratamento objetivo. 
O mercado interno é fraco e 
despreparado, a precarização 
externa chegou até aqui. Como 
solucionar esses problemas?

A economia de muitos países 
segue como carro velho que vai 
largando partes pela estrada. 
Apesar de um esfriamento 

da globalização, a economia 
mundial não indica a possibili-
dade de mudanças no sistema, 
rumando na direção da renda 
básica universal como a gran-
de panaceia para acomodar a 
massa que enfrenta escassez 
de comida e educação.

O avanço econômico e tec-
nológico da China foi surpreen-
dente. O grande problema dos 
seres humanos é que não conse-
guem estabelecer um progresso 
equilibrado. A transferência das 
fábricas para a China acarretou 
alguma melhora no sofrido 
povo de Mao Tse Tung, mas 
afetaram a renda e empregos 
noutras regiões, criando um 
novo protagonista nas finanças 
mundiais, gerando o grande 
desequilíbrio geral, agravado 
com desequilíbrio na natureza.

O primeiro-ministro libanês, 
Hassan Diab, disse que as explo-
sões recentes em seu país foram 
provocadas pela detonação 
de 2.750 toneladas de nitrato 
de amônia, produto que tanto 
pode ser usado na fabricação de 
fertilizantes agrícolas quanto de 
explosivos. O Líbano se tornou 
um ponto de concentração das 
incoerências humanas e dos 
pensamentos maléficos que se 
materializam nos problemas 
criados pela humanidade, de-
correntes da forma de viver em 
desacordo com as leis da Cria-
ção. Destruição, insegurança, 
desemprego, mortos e feridos, 
economia desequilibrada, crise 
no abastecimento.

A frase “sadio de alma, corpo 
e mente” mostra o conjunto que 
forma o ser humano: a alma ou 
espírito, no comando; e o corpo, 
do qual faz parte a mente atra-
vés da atividade intelectiva, que 
deveria refletir intuitivamente, 
mas quer a supremacia, anu-
lando o espírito e forjando um 
mundo áspero, sem coração, 
como é o mundo atual que alma 
nenhuma consegue reconhecer 
como humano. 

A consideração humana 
é uma atitude vinculada à 
humildade espiritual. Pesso-
as arrogantes que se julgam 
superiores, oferecem pouca 
consideração ao próximo por 
considerá-lo insignificante. 
Insensíveis ao sofrimento 
alheio, caminham pela vida 
como se fossem os donos do 
mundo, buscando o máximo 
de satisfação para si mesmos. 
Pensando no bem geral, pode-
mos contribuir fortemente para 
a paz e a bem-aventurança da 
humanidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). É autor dos 

livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012...e depois?; 

Desenvolvimento Humano, entre 
outros.  E-mail: (bicdutra@library.

com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital So-
cial Léo Wallace Cochrane Júnior, Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele. Convocação e 
Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Léo Wallace Cochrane Júnior, Secretária - Lenah Barrio-
nuevo Cochrane Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordiná-
ria de 30/04/2019, arquivada e registrada na JUCESP sob nº 501.575/19-4 em 19/09/2019, II. O Balanço Geral e 
as demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; III. Em razão da Compa-
nhia ter auferido Lucro no exercício de 2019, os acionistas aprovaram distribuição de dividendos no valor de R$ 
1.231.530,63 bem como, a constituição de reserva legal de acordo com o Estatuto Social. IV. Não houve outros 
assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo 
Cochrane Cutait - Secretária. JUCESP nº 301.815/20-3 em 11/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO
Nº 1025873-88.2014.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FESP / USU 2VRP - Procuradoria do Patrimonio Imobiliário do Estado de São Paulo,
Manoel Gomes do Nascimenrto (falecido) - representado pela filha SHIRLEI GOMESNASCIMENTO,
Eulalia Alves de Medeiros Vallin(85anos)-representado pelo filho Luiz Antonio Vallim, Manoel Antonio
Maia e Mariza Lozano Quevedo Maia, Ercole Alfredo Ferioli -RG:003.991.088-15, e Nilda Del Guerra
Ferioli, Josefa Rodrigues Carrafa, Manoel Joaquim Ferro, Cleide Marcelo, Wilson Obristo e Maria
Aparecida de Godoi Obristo, Pierina Rainoldi Albini (CPF: 281.329.718-68), Ester Albibi Borri e Renzo
Borri, Luiz Antonio, Marilene Rodrigues dosSantos, Uendel dos Santos e Claduia Aparecida Pereira
dos Santos, Silvana Rodirgue, Mayra Lazzarinio Alviani e Vicenzo Alviani, Cicero Rodrigues de Melo
e Josefa Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Mariza Lozano Quevedo Maia e MANOEL ANTONIO MAIA
ajuizaram a ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel na Rua Murici, Nº 62,
Jardim Eliane, CEP: 03577-050, 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 20 (vinte) 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.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO.  Art. 887, § 3º/CPC.
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Luiz Carlos Monteiro - Leiloeiro Oficial da Empresa
SUBLIMELEILÕES GESTOR JUDICIAL - JUCESP Nº 909. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
CÍVEL - COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1069321-48.2013.8.26.0100 - AÇÃO DE PROCEDI-
MENTO COMUM - EXEQUENTE (REQUERENTE): ESPÓLIO DE ABRÃO PESS ISSA -
EXECUTADOS(REQUERIDOS): ELIZABETH MARIA SIMÕES OUTROS , ALÉM DOS DEMAIS INTE-
RESSADOS. BEM A SER PRACEADO POR MEIO ELETRONICO, através do portal
(www.sublimeleilões.com.br): MATRÍCULA Nº 120.353 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: 01 (UM) PRÉDIO E SEU RESPECTIVO TERRE-
NO, SITUADOS À RUA OUVIDOR PORTUGAL Nº 115, NO 12º SUBDISTRITO-CAMBUCÍ, medindo
14,40m de frente para a referida rua; pelo lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, formando um
ângulo de 89º, na extensão de 13,50m; defletindo à esquerda, um ângulo de 90º na extensão de 0,60m;
defletindo à direita em ângulo de 90º na extensão de 11,00m; defletindo à esquerda em ângulo de 113º na
extensão de 1,50m; defletindo novamente à direita na extensão de 5,00m; confrontando com o prédio nº
131 da rua Ouvidor Portugal; daí deflete à esquerda, nos fundos em ângulo de 65º, na extensão de 16,00m,
nos fins dos quais quebra à direita fazendo ângulo externo de 121º 0 e segue numa extensão de 3,40m,
onde quebra à esquerda fazendo ângulo interno de 93º e segue na extensão de 6,40m; confrontando com o
prédio nº 1.010 da rua Independência; daí deflete à esquerda em ângulo de 121º, na extensão de 22,90m,
até a linha de testada do lote, formando um ângulo de 114º 30’, confrontando com o prédio nº 105 da
rua Ouvidor Portugal. CADASTRO MUNICIPAL: 035.013.0053-0. MATRÍCULA Nº 120.353 DO 6º
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL . Descrição completa na Matrí-
cula nº 120.353 do 6º C.R.I de SÃO PAULO/SP. Avaliação em 07/2020 com base nos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - R$ 2.888.854,09. Lance mínimo na 1ª praça:
R$ 2.888.854,09 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.733.312,45 (60% do valor de avaliação) sujeitos à atu-
alização, ao qual devera ser efetuado diretamente no sistema gestor (sublimeleiloes.com.br). DATAS
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 11/09/2020 às 9h00, e se encerra em 14/09/2020 às 15h00 caso não
haja licitantes , inicia-se a 2ª Praça sem interrupção , e com encerramento no dia 05/10/2020 às 15h00.
Ficam o executado(requerido) ELIZABETH MARIA SIMÕES E OUTROS, além dos demais interessados
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Aviso aos Acionistas
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2020, às 11h00 
(“AGE”), foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor total de R$1.800.000,00, me-
diante a emissão de 119.999.992 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de R$ 0,015 por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso II da Lei nº 6.404/76. Em 
respeito ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76, os acionistas terão o prazo de 30 dias, contados da data de 
publicação deste Aviso, para exercer o direito de preferência na subscrição do referido aumento de 
capital, na proporção da quantidade de ações de que eram titulares no dia da AGE, mediante comuni-
cação por escrito à Companhia. O eventual exercício de direito de preferência somente será aceito pela 
Companhia mediante integralização das ações subscritas à vista, em dinheiro ou com créditos líquidos 
e exigíveis detidos pelo acionista subscritor contra a Companhia. Transcorrido o prazo estabelecido 
para manifestação por parte dos acionistas, sem que estes tenham se manifestado, considerar-se-á 
como renúncia aos seus respectivos direitos de preferência e eventuais sobras poderão subscritas pe-
los acionistas interessados na proporção de sua participação no capital social. A ata da AGE encontra-
se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 25 de agosto de 2020. A Diretoria

1. Contexto operacional: A Cobansa Companhia Hipotecária 
(“Companhia”) atua na prestação de serviços de saque de FGTS e 
participa das ofertas públicas, leilões ou quaisquer outras formas 
de credenciamento que objetive a habilitação de agentes de imple-
mentação de programas habitacionais de natureza institucional. No 
tocante aos Programas Habitacionais em que participa, a Cobansa 
Companhia Hipotecária foi autorizada pelo Banco Central do Brasil 
a participar dos leilões do Programa de Subsídio à Habitação de In-
teresse Social PSH, bem como do Programa Minha Casa Minha 
Vida para Municípios com até 50.000 habitantes. No caso do PSH, 
regido pelas Portarias Interministeriais expedidas pelo Ministério 
das Cidades e Secretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria In-
terministerial nº 337, de 17 de novembro de 2004; Portaria Intermi-
nisterial nº 335, de 29 de setembro de 2005. A Companhia partici-
pou dos leilões das seguintes Portarias Conjuntas, a saber: Portaria 
Conjunta nº 5, de 18 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria Conjun-
ta nº 1, de 28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 2, de 
28 de março de 2005 (PSH II); Portaria Conjunta nº 3, de 25 de outu-
bro de 2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 4, de 25 de outubro de 
2005 (PSH III); Portaria Conjunta nº 1, de 28 de novembro de 2006 
(PSH IV); Portaria Conjunta nº 2, de 28 de novembro de 2006 (PSH IV) 
e Portaria Conjunta nº 4, de 01 de dezembro de 2008 (PSH V). Os re-
sultados dos leilões das referidas portarias foram homologados, a 
saber: Portaria nº 613, de 25 de novembro de 2004 (PSH I); Portaria 
nº 289, de 19 de abril de 2005 (PSH II); Portaria nº 817, de 30 de no-
vembro de 2005 (PSH III); Portaria de Resultado nº 921, de 13 de de-
zembro de 2006 (PSH IV) e Portaria nº 712, de 19 de dezembro de 
2008 (PSH V). Como resultado dos leilões a Companhia se creden-
ciou aos seguintes créditos no PSH: 13.566 (treze mil quinhentos e 
sessenta e seis) cotas na modalidade “Parcelamento” e 7.366 (Sete 
mil trezentos e sessenta e seis) cotas na modalidade de “Financia-
mento”. No caso do PMCMV_Sub50, regido pelas Portarias Con-
junta e Interministerial expedidas pelo Ministério das Cidades e Se-
cretaria do Tesouro Nacional, a saber: Portaria Conjunta nº 472, de 
18 de novembro de 2009 e Portaria Interministerial nº 484, de 28 de 
setembro de 2009. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 76.718 (setenta e seis mil setecentos e dezoito) cotas das 
79.791 (setenta e nove mil setecentos e noventa e um) cotas homo-
logadas. A Companhia participou também de nova oferta pública de 
recursos do Governo Federal (PMCMV_SUB50 – fase 2), em confor-
midade com as portarias interministeriais: nº 531, de 10 de novem-
bro 2011 e nº 547, de 28 de novembro de 2011, que dispõe sobre as 
condições da oferta pública e das diretrizes gerais do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida para municípios com população de até 50 mil 
habitantes, respectivamente. O Resultado do leilão foi homologado 
pela portaria nº 609, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério das 
Cidades, porém, no dia 25 de maio de 2012, a oferta pública refe-
rente à Portaria Interministerial, nº 531 de 10 de novembro 2011 foi 
cancelada pelo Ministério das Cidades o que acarretou a perda das 
cotas obtidas pelos agentes fi nanceiros e Instituições Financeiras. 
Em 9 de abril de 2012 o Ministério das Cidades publicou a Portaria 
nº. 152 que tratava do acolhimento das novas propostas para parti-
cipar de nova oferta pública de recursos fi nanceiros, no âmbito do 
Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Em 01 de junho de 2012, o Mi-
nistério das Cidades, através da Portaria nº 235, divulgou o resulta-
do dessa nova oferta pública de recursos fi nanceiros onde recebe-
mos 8.548 (oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas. Cabe res-
saltar que cada cota representa R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
Reais) de subvenção econômica e R$ 1.160,00 (um mil cento e ses-
senta Reais) de remuneração da Companhia para alocação em todo 
território nacional. Como resultado desse leilão a Companhia con-
tratou 7.996 (sete mil novecentos e noventa e seis) cotas das 8.548 
(oito mil quinhentos e quarenta e oito) cotas homologadas. Em mea-
dos do exercício de 2014, em decorrência das difi culdades dos re-
passes dos programas por parte do Governo Federal que acarretou 
a paralisação em muitas obras, gerando elevação nas demandas ju-
diciais contra as Instituições Financeiras promovidas pelos Ministé-
rios Público e Justiça do Trabalho, que em muitas vezes acarretava 
solicitação de bloqueios das contas da Companhia, acarretando al-
gumas vezes a paralisação temporária de outros convênios, por 
atingir os recursos que estavam depositados na Companhia como 
um todo, a administração, juntamente com seu departamento jurí-
dico, determinou a reestruturação da operação, de forma a transfe-
rir para empresa dentro do próprio grupo, a prestação serviço de 
gestão de tesouraria, no que tange apenas a movimentação de con-
ta bancária, visando mitigar riscos aos recursos do programa. 
2. Elaboração e apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, requeridas para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, aplicáveis às instituições fi nanceiras, que incluem as 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as normas 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (COSIF), normatizações do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) recepcionados pelos ór-
gãos reguladores relacionados ao processo de convergência contá-
bil internacional que não confl itam com a regulamentação do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BA-
CEN). As demonstrações contábeis incluem estimativas e premis-
sas, como a mensuração de provisões para perdas com operações 
de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
fi nanceiros, provisão para contingências, perdas por redução ao va-
lor recuperável, “impairment” de títulos e valores mobiliários classi-
fi cados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos para 
negociação, ativos não fi nanceiros e outras provisões. As demons-
trações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moe-
da funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas 
em Reais foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado 
de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a 
valor justo, conforme descrito nas principais práticas contábeis a 
seguir. As demonstrações contábeis referentes ao semestre e exer-
cício fi ndos em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela Ad-
ministração em 02 de julho de 2019. 3. Principais práticas con-
tábeis - 3.1. Moeda de apresentação: As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas em Reais, moeda de apresentação 
da Cobansa. 3.2. Resultado das operações: As receitas e despe-
sas são contabilizadas pelo regime de competência. 3.3. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são repre-
sentados por disponibilidades em moeda nacional. 3.4. Ativo cir-
culante e não circulante: Os ativos são registrados pelos valores 
líquidos de realização, incluindo os rendimentos e as variações mo-
netárias (em base “pro rata”) auferidas. 3.4.1 Títulos e valores 
mobiliários: Conforme estabelecido pela Circular nº 3.068/01, do 
Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários, são assim 
classifi cados e avaliados: • Títulos para negociação: títulos e 
valores mobiliários adquiridos com o intuito de serem ativa e fre-
quentemente negociados, e são ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período; • Títulos disponíveis 
para venda: títulos e valores mobiliários que não se enquadram 
como para negociação, nem como mantidos até o vencimento, e 
são ajustados pelo valor de mercado, em contrapartida à conta des-
tacada do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributá-
rios; • Títulos mantidos até o vencimento: títulos e valores mo-
biliários com a intenção e capacidade fi nanceira para sua manuten-

Cobansa Companhia Hipotecária
C.N.P.J.(MF) 53.263.331/0001-80 - Carta Patente B.C. 7677.860/84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Cobansa Companhia Hipotecária, elaboradas na forma da Legislação Societária, referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018.
Agradecimentos: Agradecemos o apoio e confi ança dos nossos clientes e parceiros comerciais e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e demais colaboradores. São Paulo, 03 de julho de 2019.                                                                                 A Diretoria

Balanços patrimoniais em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Nota explicativa 2018 2017
Circulante  11.328 19.562
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 14 13
Títulos e valores mobiliários 5 11.018 5.902
Carteira própria  11.018 5.902
Outros créditos 6 296 13.647
Rendas a receber  21 152
Diversos  275 13.495
Ativo Não Circulante  3.395 934
Outros créditos  3.395 934
Diversos 6 3.395 934
Permanente  1.364 1.482
Investimentos 7 1.337 1.388
Outros investimentos  1.337 1.388
Imobilizado de uso 8 27 94
Outras imobilizações de uso  452 559
(-) Depreciações acumuladas  (425) (465)

Total do ativo  16.087 21.978

Passivo e  Nota
 patrimônio líquido explicativa 2018 2017
Circulante  13.040 12.557
Obrigações por repasses do
 país - instituições ofi ciais 9 13 4.347
Outras instituições  13 4.347
Outras obrigações  13.027 6.020
Fiscais e previdenciárias 10 309 1.275
Diversas 10 12.718 4.745
Receita Diferida 12 - 2.190
Receita Diferida  - 2.190
Passivo Não Circulante  1.199 3.255
Outras obrigações  1.199 3.255
Fiscais e previdenciárias 10 527 -
Diversas 10 672 3.255
Patrimônio líquido  1.848 6.166
Capital: De domiciliados no país 14 10.000 10.000
Reservas de lucros: 
Prejuízos Acumulados  (8.152) (3.834)
Total do passivo e patrimônio líquido  16.087 21.978

Demonstrações dos resultados
Semestre e exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 2º Se-
 Nota mestre Exercício
Receitas da explicativa 2018 2018 2017
 intermediação fi nanceira  268 488 801
Resultado de operações
 com títulos e valores mobiliários 5 268 488 801
Despesas da
 intermediação fi nanceira  (171) (293) (13)
Operações de repasses -
 outras instituições ofi ciais  (171) (293) (13)
Resultado bruto da
 intermediação fi nanceira  97 195 788
Outras receitas/
 despesas operacionais  (8) (3.088) (860)
Receitas de prestação de serviços  948 1.652 4.310
Despesas de pessoal  (256) (741) (1.124)
Outras despesas administrativas 15 (471) (994) (2.930)
Despesas tributárias 16 (107) (193) (501)
Resultado de
 participações em coligadas 7 32 (69) 7
Outras receitas/
 despesas operacionais 17 (154) (2.743) (622)
Resultado operacional  89 (2.893) (72)
Resultado antes da
 tributação sobre o lucro  89 (2.893) (72)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social  - (1.425) -
Ativo Fiscal Diferido  - (1.425) -
Lucro líquido /
 prejuízo do semestre  89 (4.318) (72)
Número de ações 14 2.370 2.370 2.370
Resultado por ação em R$  0,04 (1,82) (0,03)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Semestre e 
exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)

 2º Semestre Exercício
Das atividades operacionais 2018 2018 2017
Lucro líquido ajustado 190 (1.919) (38)
Lucro líquido 89 (4.318) (72)
Ajuste ao lucro líquido 101 2.399 34
Depreciação 9 21 41
Constituição de provisão 124 2.327 -
Rendas de participações
 em controladas/coligadas (32) 69 (7)
Dividendos - (18) -
Variação de ativos e obrigações (194) 6.208 (1.412)
(Aumento) Redução
 em títulos para negociação (2.498) (5.116) 3.447
(Aumento) Redução em outros créditos 702 8.748 (4.674)
Aumento (Redução) em outras obrigações 1.602 4.766 (124)
Aumento (Redução) em receitas diferidas - (2.190) (61)
Caixa líquido (consumido nas) / proveniente
 das atividades operacionais (4) 4.289 (1.450)
Das atividades de investimento 
Aquisição(redução) de imobilizado (1) 46 -
Dividendos recebidos de coligadas - - 121
Caixa líquido proveniente
 das atividades de investimento (1) 46 121
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamentos 
Aumento (Redução) em
 obrigações por empréstimos e repasses - (4.334) 990
Caixa líquido proveniente das /
 (utilizado nas) atividades
 de fi nanciamentos - (4.334) 990
Aumento / (redução) líquida
 de caixa e equivalente de caixa (5) 1 (339)
Disponibilidades 
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período 19 13 352
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi nal do período 14 14 13
Aumento / (redução) líquida
 de caixa e equivalente de caixa (5) 1 (339)

A Diretoria
Sérgio Abellan - CT CRC-1SP 166.900/O-5

Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos administradores e acionistas do Cobansa Companhia Hi-
potecária. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstra-
ções fi nanceiras da Cobansa Companhia Hipotecária (“Com-
panhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira 
da Companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o período fi ndo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião com ressalva: Em 31 de de-
zembro de 2018, a Companhia apresenta na rubrica “provisão para 
contingências” o valor de R$655 mil, conforme descrito na nota ex-
plicativa 13.2, para fazer face aos processos cíveis e trabalhistas 
com probabilidade de perda provável. Conforme resposta de seus 
assessores jurídicos às nossas cartas de confi rmação (circulariza-
ção), apuramos o valor de R$1.214 mil. Consequentemente o pas-
sivo não circulante está subavaliado e o patrimônio líquido supera-
valiado nos valores de R$559 mil; e o resultado do exercício suba-
valiado em R$356 mil naquela data. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos in-
dependentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-
tador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva. Incerteza relevante relacionada 
a continuidade operacional: A Companhia apresentou insufi -
ciência de limites operacionais e prejuízo antes da tributação e 
participações no semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2018. O 
desenvolvimento normal das atividades da Companhia está direta-
mente relacionado ao sucesso na execução dos planos de negó-
cios propostos pela Administração, descritos na nota explicativa 

21. Essa situação indica a existência de incerteza relevante que 
pode levantar dúvida signifi cativa quanto a sua continuidade ope-
racional. As demonstrações fi nanceiras não incluem quaisquer 
ajustes em virtude dessas incertezas. Nossa opinião não está res-
salvada em função desse aspecto. Ênfase: Conforme mencionado 
na nota explicativa n° 18, a Companhia mantém relações e opera-
ções com partes relacionadas. Dessa forma, o resultado de suas 
operações pode ser diferente daquele que seria obtido em opera-
ções efetuadas com partes não relacionadas. Nossa opinião não 
contém modifi cação em função desse assunto. Outros assuntos: 
As demonstrações fi nanceiras da Cobansa Companhia Hipote-
cária para o período fi ndo em 31 de dezembro de 2017 foram exa-
minadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 
07 de agosto de 2018 com opinião modifi cada sobre essas de-
monstrações fi nanceiras, referentes a 03 (três) assuntos, a seguir 
descritos: 1. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia transferiu 
a responsabilidade pela gestão dos seus recursos de tesouraria 
para empresa ligada e as demonstrações contábeis da empresa li-
gada referentes ao semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2017 
não foram auditadas e, consequentemente, não foi emitido opi-
nião sobre aquelas demonstrações contábeis e seus possíveis 
efeitos sobre o resultado e a posição patrimonial e fi nanceira da 
Companhia para o semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2017. Em 
31 de dezembro de 2018, esse assunto não é mais aplicável. 2. Em 
31 de dezembro de 2017, a Companhia mantinha em seu ativo não 
circulante créditos tributários diferidos, no montante de R$ 2.204 
mil sobre prejuízos fi scais, para os quais, em decorrência da ade-
são ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), foi 
oferecido a compensação de R$ 778 mil, que dependiam de homo-
logação por parte da Receita Federal do Brasil. Como consequên-
cia, o saldo remanescente daquele, no montante de R$ 1.425 mil 
não possuía expectativas de realização, conforme estabelecido na 
regulamentação vigente. Como consequência, o ativo não circu-
lante estava superavaliado e o resultado e o patrimônio líquido su-
bavaliado em R$ 1.425 mil. Sobre este assunto, no exercício de 
2018 a Companhia efetuou a reversão parcial do respectivo mon-
tante, mantendo no seu ativo o valor de R$ 778 mil necessário e 
sufi ciente para fazer frente à quitação de débitos inscritos no Pro-
grama Especial de Regularização Tributária – PERT (conforme no-
tas 6 e 11). 3. O terceiro assunto refere-se as “provisões para con-
tingências trabalhistas”, cujo assunto está descrito na seção 
“Base para opinião com ressalva” deste relatório. Adicionalmente, 
as demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2017 conti-
nha uma ênfase, similar ao assunto de partes relacionadas descri-
to na seção de “ênfase” deste relatório. Outras informações 

que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o rela-
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o relatório da ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 
não abrange o relatório da administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsisten-
te com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no relatório da administração somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidade da administração e da gover-
nança pelas demonstrações fi nanceiras: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade do au-
ditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, 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 au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional, e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi -
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles in-
ternos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a 
eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza signifi cativa devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi -
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as even-
tuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identi-
fi camos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 03 de julho de 2019.
BLB 
Auditores Independentes  Rodrigo Garcia Giroldo
CRC 2SP023165/O-2  CRC 1SP222658/O-9 

ção em carteira até o vencimento, e são avaliados pelos custos de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida 
ao resultado do período. 3.5. Permanente - 3.5.1. Investimento: 
Os investimentos em coligadas com infl uência signifi cativa ou par-
ticipação de 20% ou mais no capital votante são avaliados pelo mé-
todo de equivalência patrimonial. Investimentos sem infl uência sig-
nifi cativa ou participação inferiores a 20% do capital votante são 
avaliados pelo custo histórico. 3.5.2. Imobilizado de uso: É de-
monstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas deprecia-
ções acumuladas, calculado pelo método linear de acordo com a 
vida útil-econômica estimada dos bens, sendo “Móveis e utensí-
lios” e “Instalações” - 10%, e “Sistema de processamento de da-
dos” e “Veículos” - 20% ao ano. 3.6. Outros ativos e passivos 
circulante e não circulante: Demonstrado por valores conheci-
dos ou calculáveis incluindo, quando aplicável, os encargos e as va-
riações monetárias (em base “pro rata”) auferidas. 3.6.1 Imposto 
de renda e contribuição social: São registrados na rubrica “Ou-
tras obrigações - Fiscais e previdenciárias”. A provisão para Impos-
to de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 
240 mil no ano. A provisão para Contribuição Social é calculada à 
alíquota de 20% sobre o lucro tributável antes do Imposto de Ren-
da. 3.7. Mudanças nas práticas contábeis - 3.7.1 - Sobre o 
CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: A partir de 1° de 
janeiro de 2018, tornou-se obrigatória a aplicação do Pronuncia-
mento Técnico CPC 48 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, que trata dos requerimentos para reconhecimen-
to e mensuração de instrumentos fi nanceiros, alinhado com o pro-
nunciamento internacional IFRS 9 contido no International Financial 
Reporting Standards - IFRS (um conjunto de pronunciamentos con-
tábeis internacionais) publicados e revisados pelo IASB (Internatio-
nal Accounting Standards Board). Considerando que o citado CPC 
48 adota uma nova abordagem para a classifi cação e mensuração 
de ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e contabilidade de hed-
ge, em especial, a Sociedade informa que avaliou seus investimen-
tos e a sua metodologia de reconhecimento da perda esperada nas 
operações que envolvam riscos de crédito. Na avaliação da Admi-
nistração, não há efeitos na adoção inicial desta norma para as de-
monstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2018, sendo que a adoção inicial não implicou em alterações nos 
saldos iniciais do ano de forma retrospectiva. 3.7.2 - Sobre o CPC 
47 / IFRS 15 – Receita decorrente de contratos com clientes: 
A partir de 1° de janeiro de 2018, tornou-se obrigatória a aplicação 
do Pronunciamento Técnico CPC 47 emitido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC, que estabelece um conjunto de medi-
das e tratamentos a serem aplicados no reconhecimento de receita 
decorrente de contratos com clientes, alinhado com o pronuncia-
mento internacional IFRS 15 contido no International Financial Re-
porting Standards - IFRS (um conjunto de pronunciamentos contá-
beis internacionais) publicados e revisados pelo IASB (International 
Accounting Standards Board). A Companhia informa que a conclu-
são das análises voltadas ao reconhecimento das receitas de contra-
tos com clientes não apontou para a ocorrência de impactos relevan-
tes na análise retrospectiva aos saldos iniciais do presente exercício, 
e nem nas demonstrações fi nanceiras do exercício de 2018.
4. Caixa e equivalente de caixa 2018 2017
Disponibilidades em moeda nacional 14 13
Total 14 13
5. Títulos e valores mobiliários: Classifi cação por categorias
  2018 2017
 Sem Valor de Valor de
 venci- mercado/ mercado/
Títulos mento contábil contábil
Títulos para negociação 11.018 11.018 5.902
Cotas de fundos de investimento 11.018 11.018 5.902
Total 11.018 11.018 5.902
Resultado de títulos
 e valores mobiliários 2018 2017
Fundos de investimento 488 801
Total 488 801
6. Outros Créditos - Rendas a receber: O saldo de R$21 (R$152 
em 2017) refere-se a juros sobre o capital próprio a receber da Ci-
brasec - Companhia Brasileira de Securitização.
Diversos 2018 2017
Adiantamentos salariais 24 41
Adiantamentos viagens 6 3
Devedores para depósito em garantia – trabalhistas 412 279
Outros (a) 2.918 2.909
Impostos e contribuições a compensar 245 236
Créditos tributários (b) - 2.204
Pagamentos a ressarcir 1 1
Devedores diversos (c) 64 8.756
Total 3.670 14.429
Curto prazo 95 13.495
Longo prazo 3.575 934
(a) Representado principalmente, por seguro garantia do programa 
do Ministério das Cidades na modalidade do Programa de Subsídio 
a habitação – PSH. (b) Em 2017, representado principalmente por 
créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social pro-
venientes de prejuízo fi scal no montante de R$924 e base negativa 
no montante de R$624 e outros créditos tributários sobre diferenças 
temporárias no montante de R$656, totalizando R$2.204. Parte dos 
valores, no montante de R$ 778, foi utilizado para quitação de tribu-
tos federais no âmbito do PERT (programa especial de regularização 
tributária) conforme descrito na nota 11. O restante foi revertido em 
função de não atenderem às regras de manutenção de créditos tri-
butários ativados. (c) Representado por direitos de repasses do Mi-
nistério das Cidades na modalidade do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida para municípios até 50.000 habitantes – PMCMV e suas 
respectivas tarifas. A variação verifi cada decorreu da baixa dos va-
lores em contrapartida à conta de valores a repassar no passivo, 
sendo mantidos apenas os controles extra contábeis. 7. Investi-
mentos: Referem-se às 1.474 ações da Cibrasec - Companhia Bra-
sileira de Securitização, cujo participação é de 1,95%, avaliadas 
pelo custo histórico.     Valor
8. Imobilizado de uso   Depre- residual
 Taxa Custo ciação 2018 2017
Instalações 10% 3 (3) - -
Móveis e equipamentos
 de uso 10% 75 (66) 9 13
Sistema de
 processamento de dados 20% 235 (228) 7 11
Veículos 20% 139 (128) 11 70
Total  452 (425) 27 94
9. Obrigações por repasses no país – instituições ofi ciais
  2018 2017
Contrapartida a Repassar PMCMV2  13 3.052
Contrapartida a Repassar -
 Convênio Casa Paulistana - 1.295
Total 13 4.347
10. Outras obrigações -
 Fiscais e previdenciárias 2018 2017
Impostos e contribuições de terceiros 50 56
Impostos e contribuições sobre salários 7 32
Outros impostos e contribuições a recolher 779 1.187
Total 836 1.275
Curto prazo 309 1.275
Longo prazo 527 -

Diversas 2018 2017
Credores diversos – País (a) 1.038 876
Credores por recursos a liberar 11.591 6.560
Provisão para pagamento a efetuar -
 Despesa de pessoal 106 118
Provisão para passivos
 contingentes trabalhistas (nota 13.2) 412 217
Provisão para passivos contingentes cíveis (nota 13.2) 243 229
Total 13.390 8.000
Curto prazo 12.718 4.745
Longo prazo 672 3.255
(a) Refere-se a possível devolução de Contrapartida Financeira rece-
bida dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à 
contratação de menos benefi ciários. 11. Imposto de renda e con-
tribuição social: a) A demonstração do cálculo dos encargos com 
Imposto de Renda e Contribuição Social é a seguinte:
Base de cálculo 2018 2017
Resultado antes dos impostos (2.892) (72)
(+) Adições 127 62
(-) Exclusões (58) (65)
(=) Resultado fi scal (2.823) (75)
b) A Companhia reverteu créditos tributários de prejuízos fi scais não 
utilizados no Programa Especial de Regularização Tributária- PERT, 
em função de não reunirem os requisitos mínimos para sua manu-
tenção no ativo. Abaixo, a origem e movimentação dos créditos tri-
butários de imposto de renda e contribuição social diferidos exis-
tentes no ano anterior:  Utili
Crédito Tributário Saldo em zação Re- Saldo em
 (Ativo Diferido) 31/12/2017 PERT versão 31/12/2018
Outras provisões 656 - (656) -
Total dos créditos
 tributários sobre
  diferenças temporárias 656 - (656) -
Prejuízo fi scal e base negativa
 de contribuição social 1.548 (778) (770) -
Total dos créditos
 tributários 2.204 (778) (1.426) -
c) Sobre a previsão de realização dos créditos tributários sobre dife-
renças temporárias, prejuízo fi scal e base negativa de contribuição 
social: A projeção de realização do crédito tributário, elaborada com 
base em estudo do cenário futuro em 31 de dezembro de 2017, que 
considerou as premissas principais para as projeções de indicado-
res macroeconômicos e indicadores de produção naquela data. Na-
quele contexto, havia uma projeção para utilização com lucros futu-
ros e outra para utilização no Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT), no montante de R$ 778. Desta forma, a parte não 
utilizada no PERT foi revertida, em função da não realização de lu-
cros no exercício corrente e nos 3 últimos exercícios. d) Créditos tri-
butários não ativados: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, 
possui prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social de 
aproximadamente R$ 8.151 sobre os quais não foram registrados 
créditos tributários no montante de R$ 3.260. 12. Receitas diferi-
das: Ao fi nal do exercício de 2017 a Companhia tinha expectativa 
de realização das Tarifas MCMV fase 1 e 2. Estas receitas são a re-
muneração da Cobansa dos referidos programas sociais e seriam 
apropriadas de acordo com o percentual de conclusão das obras em 
andamento. No exercício de 2018 a Administração procedeu com a 
baixa dos referidos valores que somente serão reconhecidos quan-
do efetivamente tiverem o seu ingresso fi nanceiro. 13. Contingên-
cias ativas, passivas e obrigações legais: 13.1 Ativos con-
tingentes: Não existem ativos contingentes contabilizados. 13.2 
Passivos de natureza cível, trabalhista e fi scal: A Administra-
ção, com base em informações de seus consultores jurídicos, em 
análises das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tra-
balhistas, com base no histórico de perdas, constituiu provisão para 
passivos contingentes em montante considerado sufi ciente para 
cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. O passivo rela-
cionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o ga-
nho defi nitivo da ação, representado por decisões judiciais favorá-
veis, sobre as quais não cabem mais recursos, ou a sua prescrição. 
I. Processos trabalhistas: Os assessores jurídicos avaliaram os 
processos trabalhistas com risco provável que totalizam o valor de 
R$ 876, o qual a companhia provisionou R$ 412. Os processos tra-
balhistas avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível totalizam o valor de R$ 133 em 31 de dezembro de 2018. II. 
Processos cíveis: Os assessores jurídicos avaliaram os processos 
cíveis com risco provável no valor de R$338, o qual a companhia 
provisionou R$243. Os processos cíveis avaliados pelos assessores 
jurídicos como sendo de risco possível totalizam em 31 de dezem-
bro de 2018 o montante de R$5.783. III. Obrigações legais – Fis-
cais e previdenciárias: Os impostos e contribuições estão sujei-
tos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos 
variáveis de tempo. Não existem em 31 de dezembro de 2018, pro-
cessos fi scais avaliados como sendo de risco provável.
IV. Movimentação das provisões 
 Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 217 229 446
Atualização monetária 10 14 24
Constituição de provisão 185 - 185
Saldo em 31 de dezembro de 2018 412 243 655
14. Patrimônio líquido - a. Capital social: O capital social, no 
montante de R$ 10.000 (R$ 10.000 - 2017), totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 2.369.978 ações, sendo 1.184.989 ações 
ordinárias nominativas e 1.184.989 ações preferenciais nominati-
vas, todas sem valor nominal. b. Dividendos: Conforme disposição 
estatutária está assegurado aos acionistas dividendos que corres-
pondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos da lei societária. No exercício não foram provisionados 
dividendos. c. Reserva legal: A reserva legal, constituída obriga-
toriamente a base de 5% sobre o lucro líquido do período, limitado 
a 20% do capital social realizado, não foi constituída neste exercí-
cio em face do prejuízo verifi cado.
15. Outras despesas administrativas 2018 2017
Serviços de terceiros 224 1.297
Serviços técnicos especializados 223 233
Viagens 8 5
Aluguel 101 177
Comunicação 15 85
Sistema fi nanceiro 134 161
Transportes 6 5
Publicação 30 29
Seguros 9 25
Processamento de dados 42 573
Outras 202 340
Total 994 2.930

16. Despesas tributárias 2018 2017
COFINS 76 210
PIS 12 34
ISS 83 216
Outras 22 41
Total 193 501
17. Outras receitas/despesas operacionais 2018 2017
Variação monetária ativa 16 -
Variação monetária passiva (478) (621)
Subsídio de equilíbrio/Tarifa MCMV - 60
Provisões para perdas fi nanceiras (a) (2.143) -
Dividendos/juros s/capital próprio 25 94
Outras (163) (155)
 (2.743) (622)
(a) A companhia procedeu com levantamento de ativos e passivos 
vinculados a programas habitacionais de repasses, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, de forma a evidenciar em seu 
balanço somente aqueles montantes em que já possuem disponibi-
lidade fi nanceira para o repasse e que aguardam somente a docu-
mentação para a sua fi nalização. Do mesmo modo, procedeu com o 
desreconhecimento de receitas vinculadas a estes programas até 
que as mesmas sejam disponibilizadas em seu caixa, uma vez que 
a realização das mesmas depende da aceitação de documentos por 
parte do órgão federal patrocinador. Desta forma, pode ser verifi ca-
da uma redução em ativos e passivos nas rubricas de “outros crédi-
tos – diversos” no ativo e “obrigações para repasses – outras insti-
tuições” e “receitas diferidas”. O efeito bruto em resultado foi de R$ 
2.142 no primeiro semestre de 2018, e está refl etida na movimenta-
ção da conta “outras receitas/despesas operacionais”. 18. Partes 
relacionadas - 18.1. Remuneração dos Administradores: A 
remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia foi 
por meio de pró-labore e dividendos no valor total de R$ 68 no exer-
cício fi ndo em 31 de dezembro de 2018 (R$ 111 em 2017). 18.2. Ou-
tras transações com partes relacionadas: Em função do blo-
queio bancário descrito na nota nº 1 – Contexto Operacional, a Com-
panhia possuía um saldo de caixa de sua propriedade em posse da 
empresa Equity Fomento Mercantil Ltda no montante de R$ 21 em 
2017, que era gerido por pessoa designada da própria Companhia, 
utilizado para pagamentos de compromissos da Companhia, pró-
prios ou de terceiros, ou devolvido no primeiro dia útil posterior. Não 
existem saldos em poder da Equity em 31 de dezembro de 2018. 
19. Outras informações: Conforme legislação em vigor, a Compa-
nhia não pode conceder empréstimos ou adiantamentos para: • Di-
retores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fi s-
cais e semelhantes, bem como aos respectivos cônjuges e parentes 
até o 2º grau; • Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu 
capital com mais de 10%; pessoas jurídicas de cujo capital partici-
pe com mais de 10%; a própria instituição fi nanceira, quaisquer Di-
retores e Administradores da própria Instituição, bem como seus 
respectivos cônjuges e parentes até o 2º grau. Dessa forma, não são 
efetuados pela Companhia empréstimos ou adiantamentos a qual-
quer subsidiária, membros do Conselho de Administração ou da Di-
retoria Executiva seus cônjuges e parentes até o 2º grau. 20. Ge-
renciamento de risco: A Companhia adotou estrutura voltada 
para o gerenciamento e mitigação dos riscos inerentes das opera-
ções intermediadas. A Diretoria aprovou a estrutura, políticas, siste-
mas, formas de monitoramentos e procedimentos relacionados a 
identifi car atividades que estejam sendo realizadas em descumpri-
mento às determinações dos normativos e legislação vigentes dos 
órgãos reguladores. Os registros da estrutura organizacional, o ma-
nual de controles internos, os relatórios considerando o gerencia-
mento do risco de capital, operacional de Mercado, de liquidez e ou-
tros inerentes das operações intermediadas, os registros efetuados 
nas atas de reuniões e que atendem as determinações dos norma-
tivos e legislação vigentes, estão à disposição na sede da Cobansa 
Companhia Hipotecária, localizada na Rua João Alfredo, 789 – Blo-
co 2 – Sala B - Bairro Cumbica – Guarulhos – SP. 21. Limites ope-
racionais (Acordo de Basileia): Em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia encontrava-se desenquadrada nos limites de capital e 
patrimônio mínimos, conforme normas e instruções estabelecidas 
pelo Banco Central do Brasil. Desta forma, a Companhia vem bus-
cando alternativas para o seu enquadramento e novas fontes de re-
ceitas. 22. Eventos subsequentes: Em face do descrito na nota 
explicativa 21, a Administração está desenvolvendo um novo plano 
de negócios visando a recomposição do Patrimônio Líquido dentro 
dos limites estabelecidos pela legislação, bem como a continuida-
de dos negócios que são e serão desenvolvidos e o retorno adequa-
do de seus investimentos. Como resultantes destes estudos de pla-
nejamento, a AGE realizada em 26 de setembro de 2019, decidiu 
por um aumento de capital, e a Companhia recebeu aporte de R$ 
1.000 para enquadramento aos limites mínimos de Capital e Patri-
mônio Líquido, cujo processo de aprovação já se encontra homolo-
gado junto ao Banco Central do Brasil.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Semes-
tre e exercícios fi ndos em 31.12.2018 e 2017 (Em milhares de reais)
 Capital Social Reservas
 Capital  de Lucros Prejuízos
Eventos Realizado Legal  Acumulados Total
Saldos em 1º.07.2018 10.000 - (8.241) 1.759
Lucro líquido do semestre - - 89 89
Saldos em 31.12.2018 10.000 - (8.152) 1.848
Mutações do semestre - - 89 89
Saldos em 1º.01.2018 10.000 - (3.834) 6.166
Prejuízo do exercício - - (4.318) (4.318)
Saldos em 31.12.2018 10.000 - (8.152) 1.848
Mutações do semestre - - (4.318) (4.318)
Saldos em 1º.01.2017 10.000 76 (3.838) 6.238
Prejuízo do exercício - - (72) (72)
Destinações do lucro: - (76) 76 -
Saldos em 31.12.2017 10.000 - (3.834) 6.166
Mutações do semestre - (76) 4 (72)
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