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Refinarias garantem 
maior parte do  
lucro da Petrobras
Estatal assinou com 
Cade acordo que 
levará a perda de 
metade do refino

O plenário do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou, por quatro votos 
a dois, a proposta de Termo de 
Compromisso de Cessação (TCC) 
da Petrobras, que prevê a venda de 
oito das 13 refinarias da empresa, o 
que corresponde a cerca de 50% da 
capacidade de refino da estatal.

O acordo põe fim a uma inves-
tigação do órgão regulador sobre 
possível prática de abuso de poder 
pela Petrobras, mas permite a conti-
nuidade de uma proposta que pode 
ser danosa aos resultados da em-
presa. O presidente da Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (Ae-
pet), Felipe Coutinho, afirma que 
refinarias e demais ativos da área 
de Abastecimento garantem bons 
resultados empresariais, diante da 
inevitável variação dos preços do 
petróleo e da taxa de câmbio.

Entre 2015 e 2017, o lucro ope-
racional do Abastecimento foi de 
US$ 23,7 bilhões, enquanto a Ex-
ploração e Produção (E&P) obteve 
US$ 9,4 bilhões. Neste período o 

preço médio do petróleo Brent foi 
de US$ 52,68 por barril.

“A possível privatização desses 
ativos compromete a geração de 
caixa futura, em especial para pre-
ços relativamente baixos do petró-
leo e câmbio desvalorizado. Traz 
prejuízos muito mais graves à re-
siliência da Petrobras para preços 
moderados do petróleo, em compa-
ração com possíveis benefícios pela 
antecipação da redução da dívida 
da companhia”, destaca Coutinho.

O exemplo do exterior é cla-
ro: em 2016, a Shell compensou o 
prejuízo na exploração, devido aos 
baixos preços do barril de petróleo, 
com o lucro no refino.

Além das perdas para a empresa, 
o consumidor também será prejudi-
cado. Paulo César Ribeiro Lima, ex-
consultor legislativo do Senado e da 
Câmara, salientou recentemente ao 
Monitor Mercantil que a Petrobras 
apresenta um custo médio de refino 
de apenas US$ 2,50 por barril.

“Esse baixo custo decorre da efi-
ciência operacional da estatal e do 
fato de os custos de capital já terem 
sido quase todos amortizados. Se 
uma empresa comprar uma refina-
ria por alguns bilhões de dólares, 
esse custo de capital comporá o 
custo do refino da nova empresa, 
com impacto no preço de venda às 
distribuidoras”, alerta. Página 8

Governadores enterram mais dois 
pontos da reforma da Previdência

As mudanças no sistema rural 
e no Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) já nasceram mortos 
na reforma da Previdência. Nesta 
terça-feira, os governadores con-
dicionaram o apoio à proposta à 
exclusão, do texto final, do regime 
de capitalização e da desconstitu-
cionalização.

Os 20 governadores e cinco vice-
governadores que se reuniram nes-
ta terça-feira, em Brasília, pediram 
ao presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia, a permanência dos estados e 
municípios na PEC 6/19. Os líderes 
dos estados querem ainda que o re-
lator da reforma, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), reveja a equi-
paração das regras de aposentado-
ria de policiais e bombeiros milita-
res às regras das Forças Armadas.

Alguns governadores disseram 
que o apoio dependerá ainda da re-
dução, de 60 para 55 anos, da idade 
mínima para a aposentadoria de pro-
fessoras (atualmente é de 50 anos). 

O regime de capitalização foi 
revogado em quase todos os países 
que o implementaram, pois gera 
custos para o governo durante a 
transição dos sistemas e não garan-
te uma aposentadoria aos trabalha-
dores. Já a desconstitucionalização 
era uma tentativa da equipe eco-
nômica de retirar da Constituição 
trechos sobre a Previdência, o que 
possibilitaria alterações mais sim-
ples no Congresso, retirando a esta-
bilidade que é inerente ao modelo.

Amazon se torna a marca 
mais valiosa do mundo

A empresa norte-americana Ama-
zon se tornou a marca mais valiosa 
do mundo, superando Google e Ap-
ple. O dado consta no ranking Bran-
dZ das 100 marcas mais valiosas do 
mundo, realizado anualmente pela 
empresa de publicidade WPP e pela 
firma de pesquisa de marketing Kan-
tar, divulgado nesta terça-feira.

Segundo a pesquisa, a gigante 
do comércio online viu seu valor 
de mercado quintuplicar nos últi-
mos cinco anos. Em relação ao ano 
passado, seu valor cresceu 52% em 
2019, chegando a US$ 315 bilhões. 
Assim, a Amazon pulou do tercei-
ro para o primeiro lugar, deixando 
para trás a Apple, que aparece em 
segundo no ranking, e o Google, 

que caiu para a terceira posição. 
O top 10 das empresas mais va-

liosas foi novamente dominado pe-
las tecnológicas norte-americanas, 
como a Apple (US$ 309,5 bilhões), 
Google (US$ 309,5 bilhões) e Mi-
crosoft (US$ 251 bilhões) – esta 
em quarto lugar no ranking. A 
quinta posição ficou com a empre-
sa de cartões de crédito Visa (US$ 
178 bilhões), seguida do Facebook 
(US$ 159 bilhões).

Pela primeira vez, a empresa 
Alibaba, versão chinesa da Ama-
zon, superou a tecnológica Tencent 
como a marca mais valiosa da Chi-
na – no ranking global, elas apare-
cem em sétimo e oitavo lugar, res-
pectivamente.

Moro vai ao Senado dia 19
explicar troca de mensagens

O ministro Sergio Moro será ou-
vido pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado na próxima 
semana. A audiência foi anunciada 
pelo presidente da Casa, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), ao 
iniciar a sessão do Congresso Na-
cional nesta terça-feira. O minis-
tro será recebido pela comissão na 
quarta-feira, dia 19, às 9h. 

Sem convite ou convocação for-
mal dos senadores, o próprio mi-
nistro se colocou à disposição dos 
parlamentares por meio de ofício 
apresentado pelo líder do governo, 
senador Fernando Bezerra (MDB-
PE), após o vazamento de supos-
tas mensagens trocadas entre ele o 
procurador da operação Lava Jato, 
Deltan Dallagnol. No documento, o 
líder afirmou que o ministro ofere-
ceu duas datas (19 ou 26 de junho) 
para que fosse ouvido pela comis-
são.

O líder do PT na Câmara, depu-
tado Paulo Pimenta (RS), criticou a 
ida de Moro ao Senado sem ter sido 

convidado ou convocado pelos par-
lamentares. O deputado pediu que 
Alcolumbre negociasse com o pre-
sidente da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), a participa-
ção de Moro em audiência também 
na CCJ da Câmara.

“Não foi aprovado o convite, 
uma convocação. Simplesmente, o 
ministro está se oferecendo para ir 
em uma das Casas. Não seria mais 
adequado de parte de Vossa Exce-
lência, antes de deferir esse pedido, 
consultar o presidente da Câmara, 
os líderes, sobre a conveniência so-
bre além de fazer uma audiência no 
Senado, fazer também na Câmara 
dos Deputados?”, questionou.

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Gilmar Mendes 
afirmou nesta terça-feira, durante 
julgamento sobre o recebimen-
to de denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) contra parlamentares do PP 
no âmbito da Lava Jato, que “juiz 
não pode ser chefe de força-tarefa”.

Governo cede e Congresso 
aprova crédito de R$ 248,9 bi

Deputados e senadores aprova-
ram nesta terça-feira, por unani-
midade, em sessão do Congresso 
Nacional, o projeto que concede 
ao Executivo autorização para 
quitar, por meio de operações de 
crédito, despesas correntes de R$ 
248,9 bilhões. A matéria segue 
agora para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.  

Segundo a equipe econômi-
ca do governo, a autorização do 
Congresso para o crédito extra é 
fundamental para garantir o paga-
mento de subsídios e benefícios 
assistenciais, sem descumprir a 
chamada regra de ouro, que impe-
de o governo de se endividar para 
pagar despesas correntes, como 
salários.

Porém, a votação só foi possí-
vel após acordo entre os partidos 

e o governo federal. Entre as de-
mandas dos parlamentares estava 
a derrubada de quatro vetos presi-
denciais, que trancavam a pauta de 
votação. Além disso, parlamentares 
negociaram o retorno de repasses 
de R$ 1 bilhão para o Programa 
Minha Casa, Minha Vida; de R$ 
330 milhões para bolsas de pesqui-
sa científica; e de R$ 550 milhões 
para obras da transposição do Rio 
São Francisco.

Outro ponto reivindicado pe-
los congressistas, e garantido pelo 
acordo, segundo a líder do governo 
no Congresso, deputada Joice Has-
selmann (PSL-SP), vai assegurar 
que as universidades e os institutos 
federais tenham R$ 1 bilhão libera-
dos e, assim, não correrão risco de 
ter as atividades básicas suspensas 
neste ano.

Brasil perde R$ 382 bilhões em 
receita com trabalho informal

O Brasil deixou de arreca-
dar, em 2018, cerca de R$ 382 
bilhões em tributos devido à 
economia informal, o equiva-
lente a 5,6% do Produto In-
terno Bruto (PIB), de acordo 
com levantamento realizado 
pela economista Vilma da 
Conceição Pinto, pesquisado-
ra do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Ge-
túlio Vargas (Ibre/FGV) em 
matéria publicada pelo site 
Rede Brasil Atual (RBA).

Os dados mostram que a 
perda de arrecadação com a 
informalidade avançou, em 
relação a 2017, em decorrên-
cia da grave recessão e da len-
ta recuperação da economia, 
em que crescem apenas pos-
tos de trabalho sem proteção 
legal.

Só no início deste ano, o 
IBGE apontou um recorde de 
11,2 milhões de empregados 
sem carteira assinada, outros 

23,3 milhões autônomos e 6,2 
milhões de trabalhadores do-
mésticos, sendo que menos de 
um terço com carteira assina-
da.

Em entrevista à jornalista 
Marilu Cabañas, da Rádio 
Brasil Atual, o diretor técni-
co do Dieese, Clemente Ganz 
Lúcio, explica que o aumento 
no número de postos de tra-
balho informais tem uma re-
percussão negativa sobre os 
governos federal, estaduais 
e municipais, que deixam de 
arrecadar com a falta de re-
gistros das empresas, além de 
causar impactos também na 
Previdência Social, que perde 
em contribuições. 

Segundo Ganz Lúcio, com 
uma política mais voltada ao 
crescimento econômico e à 
formalização trabalhista, o 
governo não teria dificuldade 
em financiar o regime previ-
denciário.
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“A denominada financeirização 
caracteriza-se como um novo regi-
me de acumulação, uma nova fase 
do capitalismo, pós 1970, marcada 
pelo controle da economia em ge-
ral pelas finanças, sobrepujando a 
produção e o comércio, que passam 
a estar controlados pela lógica do 
capital financeiro, cada vez mais 
autônomo das determinações pro-
dutivas reais” (Ranulfo Vidigal, “A 
Barbárie Nos Espreita”, Opinião, 
Monitor Mercantil, 5/6/2019).

O neoliberalismo, assim como o 
comunismo são concepções dog-
máticas, iguais às religiões. Para os 
crentes, a fé é muito mais impor-
tante do que a evidência, a palpável 
realidade. Uma questão já ocorreu 
certamente a meus argutos leitores. 
Por que dois brilhantes generais, 
líderes populares, vencedores de 
batalhas que libertaram seus povos 
da sujeição a potências estrangei-
ras, não tiveram, eles e seus paí-
ses, o mesmo destino? Refiro-me, 
como é óbvio, a George Washing-
ton (1732–1799) e a Simón Bolívar 
(1783–1830).

Resposta: pelas opções econô-
micas. As Treze Colônias, ainda 
que abrangessem área inferior à da 
metade libertada por Bolívar (Ca-
pitania Geral da Venezuela, Vice-
Reino da Nova Granada e Vice-
Reino do Peru), cerca de 2 milhões 
de quilômetros quadrados contra 
4,7 milhões km², mantiveram-se 
unidas, coesas. As áreas liberta-
das por Bolívar estilhaçaram-se 
em seis países: Bolívia, Colômbia, 
Equador, Panamá, Peru e Venezue-
la. E das Treze Colônias surgiram 
os ricos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA). Daquela América de 
Bolívar, apenas países subdesen-
volvidos.

A decisão da Washington foi 
seguir a orientação de Alexandre 
Hamilton (1757–1804) e Thomas 
Paine (1737–1879). Esta seria de-
nominada, hoje, industrial desen-
volvimentista ou das “finanças 
funcionais”. Bolívar seguiu seu 
vice-presidente Francisco de Paula 
Santander (1792–1840), que fora 
influenciado pelo político inglês, 
defensor do monetarismo das “fi-
nanças saudáveis”, George Can-
ning (1770–1827), o mesmo que 
procurou dissuadir Dom João VI 
de criar o Banco do Brasil.

Santander considerava funda-
mental eliminar o déficit público, 
manter superávit fiscal mesmo ao 
custo de permanente imobilismo 
e da recessão. Endividou a Grã 
Colômbia em 4 milhões de libras 
esterlinas, tomadas aos banquei-
ros B.A. Goldschmidt & Co. para 
zerar o déficit orçamentário. Um 
verdadeiro serviçal da banca, avant 
la lettre (apud Indalecio Lievano 
Aguirre, Bolívar, Editorial Oveja 
Negra, Bogotá, 1987, 6ª edição).

Poderia tomar vários momen-
tos para o início da ação da banca, 
como sinteticamente trato o poder 
das finanças. Pois, ao longo dos 
séculos, a finança se aproveitou 
e atuou conforme a economia e a 
sociedade lhe facilitaram, ou seja, 
vestiu várias máscaras.

Como um poder em permanen-
te disputa pela dominação, a banca 
usou a arma da dívida, mas nunca 
se fiou exclusivamente nela. Bus-
cou dominar o poder político, em 
qualquer de suas representações, 

o poder psicossocial, na contem-
poraneidade o controle de todas 
as mídias, e trazer, pela fraude ou 
pelo engodo, todas as demais ex-
pressões do poder para agir em seu 
proveito.

A banca objetiva transformar 
qualquer receita – salário, aluguel, 
lucro, tributo – em ganho finan-
ceiro. E promover a permanente 
concentração de renda. O século 
XVII é por mim entendido como 
início do primeiro empoderamento 
da banca, que termina no primeiro 
quinto do século XX.

Na Inglaterra, os Stuart foram 
combatidos por Cromwell, os cató-
licos pelos anglicanos, surgidos da 
rebeldia de Henrique VIII no século 
XVI, e as moedas tinham seu curso 
dificultado pela variação do valor 
de face, onde o preço do ouro, da 
prata e do cobre, além da cunhagem 
das ligas geravam disputas.

A aristocracia tradicional, lati-
fundiária, passou a conviver com 
uma nova nobreza – o gentry – sur-
gida da venda de terras da Igre-
ja Católica aos ricos burgueses, 
após a Reforma Anglicana (1534). 
Tínhamos do lado da nobreza as 
receitas fundiárias, mercantis e fi-
nanceiras.

Na Holanda, o período compre-
endido entre 1584 e 1702 é deno-
minado “Idade de Ouro Neerlan-
desa”. Lembremos que os Países 
Baixos iniciaram, em 1568, a luta 
pela emancipação contra Felipe II, 
da Espanha. Não se trata de narrar 
a Guerra dos Oitenta Anos, mas 
de ali fixar a banca com a criação, 
em 1602, da Companhia Neerlan-
desa das Índias Orientais, como a 
Inglaterra criara, dois anos antes 
(31/12/1600), a Companhia Ingle-
sa das Índias Orientais. E antes 
da Inglaterra fundara o Banco de 
Amsterdã (1609).

Embora mais numerosos e fa-
mosos sejam os escritores e os teó-
ricos franceses (Jean Bodin, Mon-
tchrétien, Savary, Colbert, Mathias 
de Saint Jean), a disputa pelo co-
mércio e pelo domínio dos mares 
dar-se-á entre ingleses e holande-
ses: 1652/1654, primeira guerra 
anglo-holandesa; 1665/1667, se-
gunda guerra anglo-holandesa; e 
1672/1674, a terceira guerra anglo-
holandesa.

Como é óbvio, a construção naval 
ganhou impulso extraordinário neste 
período, quer pela marinha mercan-
te, quer pela de guerra, para garantir 
o comércio e combater os concor-
rentes. Quem iria financiar a Casa 
Real – na época os Stuarts, que com 
outras denominações (hoje Windsor) 
mantêm, até o século XXI, a coroa 
britânica – senão a aristocracia, tra-
dicional e dos gentries?

Estes barões de terra, que já ha-
viam se unido, em 1215 e 1225, 
para obrigar João sem Terra e seu 
filho Henrique II, a garantirem a 
gestão autônoma dos seus patri-
mônios, no que é conhecido como 
as “Magnas Cartas”, tinham agora 
o reforço da nova nobreza. Preci-
savam definir o mecanismo que 
garantisse o retorno, com juros, 
de seus empréstimos ao Rei, para 
construção das naus inglesas.

Deve-se a criação do Banco da 
Inglaterra (Governor and Company 
of the Bank of England) a Charles 
Montagu, conde de Halifax, como 
um banco privado, em 1694. Seu 

representante, Scot William Pater-
son, assim anunciou sua existência: 
“O Banco tem direito de cobrar ju-
ros sobre qualquer dinheiro que 
crie do nada” (Nicholas Hagger, A 
História Secreta do Ocidente, tra-
dução de Carlos Salum e Ana L. 
Franco, Editora Cultrix, SP, 2010).

O Banco privado emitiria a mo-
eda nacional e fixaria seus montan-
tes e taxas de juro. Era o verdadeiro 
controle da economia do país pelas 
finanças privadas. Estava criada a 
banca que, por longo tempo, este-
ve, na Inglaterra e com influência 
mundial, nas mãos da família judia 
Rothschild.

“O que poucos conhecem e sa-
bem é que a City (The City), Es-
tado de Londres, é o centro de po-
der financeiro do mundo e a milha 
quadrada mais valiosa da Terra 
– contém o Banco da Inglaterra 
controlado pelos judeus khazares 
Rothschild, o Lloyd’s de Londres, 
a Bolsa de Valores de Londres, to-
dos os bancos britânicos, filiais de 
385 bancos estrangeiros e 70 ban-
cos dos EUA”. (thoth3126.com.br/
city-de-londres-the-crown-contro-
la-e-manipula-o-suprimento-mo-
netario-global/).

Primeiras máscaras

Se a banca foi criada pela no-
breza inglesa, com apoio dos ricos 
judeus no ocidente europeu, sua 
trajetória ocorre com mudança de 
atores e ações, sem descuidar do 
empoderamento das finanças. Mas 
há fios condutores nesta história: a 
cupidez, a ganância sem limite, o 
desrespeito, o menoscabo pela pes-
soa, pela humanidade e a pasteuri-
zação, a homogeneização da vida.

David Hume (História da Ingla-
terra Da invasão de Júlio César à 
Revolução de 1688, edição selecio-
nada e traduzida por Pedro Paulo 
Pimenta, Unesp, SP, 2014, 2ª edi-
ção) afiança que “a predominância 
dos princípios democráticos inci-
tou os fidalgos a destinarem seus 
filhos ao aprendizado da prática do 
comércio, e desde então essa ocu-
pação tornou-se mais honorável na 
Inglaterra do que em qualquer ou-
tro reino da Europa”.

Analisemos esta assertiva. Os 
filósofos ingleses, influentes no 
século XVII, eram aqueles que 
denominamos contratualistas, ou 
seja, que os homens faziam um 
contrato para a convivência social. 
O mais antigo, Thomas Hobbes 
(1588–1679), entendia haver uma 
“renúncia de direitos” ao poder 
absoluto do Estado. John Locke 
(1632–1704) considerava a transi-
ção para o “estado civil” um “con-
sentimento” e não uma renúncia. 
Era um liberal.

A questão que coloco é a seguin-
te: por que a nobreza, tradicional 
ou dos gentries, buscaria ainda 
participação mais ampla, democrá-
tica, acolhendo novos membros na 
esfera tão duramente conquistada 

ao longo de quatro séculos? Seria 
o aprendizado, referido por Hu-
mes, um acaso ou uma estratégia 
da aristocracia das finanças?

Creio que naquelas observações 
podemos encontrar a razão de não 
ter se constituído, com a Revolu-
ção Industrial, uma nova classe no 
poder, como ocorreu nos Estados 
Unidos da América, no que viría-
mos a denominar “robber barons” 
(os “barões ladrões”) que se apro-
veitaram do Estado e de uma nova 
economia para constituírem as po-
derosas famílias: Vanderbilt, Astor, 
Carniege, Mellon, entre outras.

Ao fim do século XVIII e início 
do século XIX, o mundo ocidental 
conheceu três revoluções: revolu-
ção industrial, revolução america-
na e revolução francesa. A banca 
precisava se defender destas mu-
danças e suas consequências.

Da revolução industrial, como 
vimos, assumindo seu controle. 
Da revolução americana, tirando 
a lição que aplicaria na Índia e em 
suas colônias pelo mundo. Da re-
volução francesa, pela vitória mili-
tar, mas, principalmente, pela nova 
definição colonial obtida com o 
Tratado de Viena, em 1815.

Aprofundemos a ação da banca 
diante destes obstáculos. Escrevem 
os historiadores Peter J. Cain e An-
tony G. Hopkins (British Imperia-
lism 1688–2015, Routledge, NY, 
2016, 3ª edição – tradução livre):

“A aristocracia colocou-se na 
vanguarda da presença imperial, o 
patrocínio colonial foi grandemen-
te ampliado, e o Império adquiriu 
um propósito cristão como instru-
mento de defesa moral contra o 
jacobinismo. A autoridade britâni-
ca se aprofundou em todas as co-
lônias, reforçaram e fortaleceram 
a defesa da Grã-Bretanha contra 
agressores estrangeiros.”

“Não mais se perderiam colônias 
pelo erro”, como Lord Thurlow viu 
o beneplácito às “liberdades políti-
cas” concedidas pela Corte.

“As Índias Ocidentais foram de-
finidas como fornecedoras de algo-
dão, para substituir os EUA, a Índia 
se tornaria um bastião de valores 
fundiários e um modelo de melhoria 
agrária, e as instalações nos Estrei-
tos (africanos e asiáticos) deveriam 
garantir a livre passagem para as ex-
portações resultantes de Bengala e as 
importações da China.”

A ampliação da presença britâ-
nica após 1815 não foi vista como 
um retorno aos padrões anteriores 
às revoluções, mas como a ênfase 
no crescimento das finanças e do 
comércio. Todos os investimentos 
coloniais significavam o aprisiona-
mento pela dívida.

Especialistas ingleses estavam 
disponíveis para ajudar nas cons-
tituições e regulamentações em 
todos países; missionários britâni-
cos para salvar almas e modificar 
crenças bárbaras; e os políticos e 
diplomatas para ampliar a área de 
comércio da Inglaterra e implantar 
o sistema de espionagem mundial 
que ainda hoje dá relevo ao Reino 
Unido.

E a Inglaterra, a Grã-Bretanha 
estava sob o poder da banca.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, é diretor 

na Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).

Proteção aos 
pequenos

O Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil é sempre lem-
brado em 12 de junho, data que 
nos remete ao que de mais belo o 
ser humano pode exteriorizar: o 
Amor. Para mim, não se trata de 
simples coincidência. Na verdade, 
realça o anseio de todos os que 
lutam por também ver no campo 
social o mesmo cuidado, respeito, 
proteção, solidariedade; sentimen-
tos próprios de casais que verda-
deiramente se amam.

Durante solenidade na Câma-
ra dos Deputados ocorrida em 
9/6/2011, foi lançada a mobiliza-
ção nacional para o Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho Infan-
til. O evento contou com a pre-
sença de deputados e senadores 
da Frente Parlamentar Mista dos 
Direitos Humanos da Criança e 
do Adolescente, de representan-
tes de diversos Ministérios, do 
Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI), da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) e 
entidades ligadas ao tema.

No dia seguinte, a OIT di-
vulgou relatório sobre o traba-
lho infantil perigoso. A Agência 
Brasil publicou estatísticas do 
documento: “Os dados mostram 
que há no mundo 115 milhões de 
crianças (7% do total de crianças 
e adolescentes) nesse tipo de 
atividade. Segundo o relatório, 
esse número é quase metade dos 
trabalhadores infantis (215 mi-
lhões). É considerado trabalho 
perigoso qualquer tipo de ativi-
dade que possa ser prejudicial 
à saúde e à integridade física e 
psicológica da criança”.

A LBV participou, a convite 
de Sérgio de Oliveira, coorde-
nador do Fórum Paulista de Pre-
venção e Erradicação do Traba-
lho Infantil (FPPETI), do Flash 
Mob, realizado em comemora-
ção ao Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil.

Flash Mob é uma ação que pro-
move aglomerações instantâneas 
de pessoas em um local público 
para realizar determinada ação 
inusitada previamente combina-
da. O Coral Ecumênico Infanto-
juvenil Boa Vontade abrilhantou 
o evento com belas composições. 
A Praça da República foi o local 
escolhido, mas, por causa do tem-
po chuvoso, o evento ocorreu na 
Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo.

O ser humano, em especial a 
criança, é celeiro de realizações 
incessantes. É a verdadeira fortuna 
da civilização. Não pode perma-
necer cruelmente explorado, sub-
metido à servidão e ao desprezo. 
Para ele devem ser criadas condi-
ções, por mínimas que sejam, de 
viver com dignidade, qualquer 
tempo que haja vivido.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

Sistema usou a  
arma da dívida, 
mas nunca se fiou 
exclusivamente nela

12 de junho é 
o Dia Mundial 
de Combate ao 
Trabalho Infantil
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Renato Rocha Braga 
- Juiz Tabelar do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que fun-
ciona a Rua Filomena Nunes, 1071 sala:508 CEP: 21021-380 - Olaria - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 3626-4272/4271 e-mail: leo03vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança - Rescisão Ou Resolução / Inadimplemento; Despejo Por 
Infração Contratual / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos; Locação 
de Imóvel - Inadimplemento, de nº 0028302-40.2010.8.19.0210, movida 
por CARLOS PEREIRA DA SILVA em face de AMARA IZABEL CAMPISTA; 
JACY DE PAULA SANTOS FILHO; LEDI LUIZA CARMINATTI, objetivando 
INTIMAR OS RÉUS PARA CUMPRIREM O DETERMINADO NA SENTEN-
ÇA PROFERIDA, EM 29/01/2018. Assim, pelo presente edital INTIMA os 
réus AMARA IZABEL CAMPISTA; JACY DE PAULA SANTOS FILHO; LEDI 
LUIZA CARMINATTI, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para no prazo de quinze dias cumpram a determinação judicial proferida na 
ação de Despejo cumulada com cobrança, no prazo estabelecido. Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Vinte e nove de maio de 2019.. 
Eu, __Cristina Goncalves de Faria - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/28451, digitei. E eu, __Eliane Cassia Souza da Silva - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/14547, o subscrevo.

Senado quer discutir dívida 
da União junto com reforma

A dívida bruta do Governo Federal, que era de R$ 1,7 
trilhão em 2008, já está em R$ 5,48 trilhões. A reforma 
da Previdência vai ser consumida em um só ano se as 
coisas continuarem dessa maneira, afirmou – com algum 
exagero, mas forte fundo de verdade – o senador Vander-
lan Cardoso (PP-GO), que conseguiu aprovar requeri-
mento, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, para uma audiência sobre o aumento da dívida 
pública e o reflexo na economia.

O senador também inflaciona o aumento da dívida, 
que segundo ele cresceu R$ 1,5 trilhão somente em 2018. 
Na realidade, o aumento de R$ 1,5 trilhão ocorreu desde 
2015, quando as políticas ultraneoliberais triunfaram no 
Ministério, então da Fazenda, hoje da Economia.

Mas se inflacionou os números, o senador está correto 
no raciocínio. O R$ 1 trilhão que Paulo Guedes sonha 
cortar dos aposentados em dez anos bancaria três anos 
de gastos apenas com os juros da dívida – o mesmo que 
molhar areia da praia com um copo de mate. Por isso, 
divergências em números à parte, o Senado aprovou a 
audiência, o que ajuda a colocar a discussão no rumo 
correto.

A proposta feita na CAE motivou outra observação 
certeira, desta vez sobre a dívida dos estados. O sena-
dor Esperidião Amin (PP-SC) sugeriu a criação de uma 
subcomissão para que seja feita uma comparação entre 
quanto os governos locais pagam e pagaram à União e 
quanto os bancos pagaram e pagam em políticas como o 
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortaleci-
mento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) e o Pro-
grama de Incentivo à Redução da Presença do Estado na 
Atividade Bancária (Proes).

“De 1997 pra cá, foram emprestados aos estados 
brasileiros R$ 400 bilhões corrigidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo [IPCA]. Os governos lo-
cais pagaram R$ 523 bilhões e continuam devendo R$ 
510 bi. E agora vamos dar uma cachacinha parta eles, 
com direito a um empréstimo de R$ 10 bi — ironizou 
Amin.

A dívida dos estados também entrou no meio da 
discussão da reforma da Previdência, pois a equipe 
econômica tenta controlar os governadores através do 
torniquete do débito. Por coincidência, dois senadores 
do mesmo partido, e que integra o Centrão, colocaram o 
dedo na ferida. Este debate precisa prosperar.

Detalhes práticos
Melbourne, na Austrália, será a primeira cidade fora 

dos EUA a receber um piloto do Uber Air, o avião 
autônomo do app de transporte. Ela se junta àa durante 
Dallas e Los Angeles na expectativa dos primeiros voos-
teste, previstos para 2020. O plano é começar operações 
comerciais a partir de 2023.

Resta conhecer os planos da Uber para alcançar o lu-
cro, algo que parece mais distante do que o voo sem pi-
loto.

Hacker não explica isso
Na Reforma Ortográfica de Curitiba-Rio (das Pedras), 

“imputar” vira “inputar”. Natural, já que o procurador 
parça de Zap do “conge” (ou seria “comge”?) também 
é diplomado na Harvard Law School. Camões não des-
cansa em paz: de certo está muito inputo!

Rápidas
Defender a Constituição é, hoje, uma atitude revo-

lucionária” será o tema da palestra que o jurista Lenio 
Streck, membro catedrático da Academia Brasileira de 
Direito Constitucional, fará nesta quinta-feira, das 18h às 
20h, no IAB, no Centro do Rio. Inscrições em iabnacio-
nal.org.br/eventos *** A Feira Reatech, de tecnologias 
em reabilitação e acessibilidade, começa nesta quinta-
feira. A arquiteta Gabriella Zubelli mostrará a Casa Con-
ceito, onde se terá contato com barreiras e obstáculos 
encontrados no dia a dia de pessoas com deficiência. A 
feira acontecerá no São Paulo Expo Exhibition & Con-
vention Center *** No sábado, o Carioca Shopping rece-
berá a “Campanha de Adoção de Animais” do Projeto 
Entre Pegadas *** O escritório de advocacia Di Blasi, 
Parentes & Associados realizará quinta e sexta, em São 
Paulo, o  ConRelGov- Congresso de Relações Governa-
mentais, com mais de 30 palestras, no Hotel Grand Mer-
cure, a partir das 8h *** O Carioca Shopping receberá 
o “Territórios Sustentáveis: Reflexões sobre o cidadão 
e o lixo”, do Sesc/RJ. A mostra ficará montada até 31 
de julho *** Até 26 de junho, o Shopping Grande Rio 
promove campanha do agasalho *** “A FGV Energia 
realizará, dia 18, “Energia em Foco: Os Desafios do Bra-
sil em um Mundo em Transição Energética”, com a par-
ticipação do ex-presidente da ANP David Zylbersztajn. 
Inscrições: fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4572&P_IDI-
OMA=0

STF deve julgar suspeição de Moro  dia 25
Gilmar manda 
para julgamento 
habeas corpus de 
Lula no caso do 
triplex de Guarujá

Será no próximo dia 25 
deste mês que a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal deve julgar um ha-
beas corpus (HC) em que a 
defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pede 
que seja declarada a sus-
peição do então juiz Sergio 
Moro no julgamento do caso 
do triplex no Guarujá (SP). 
A decisão foi informada nes-
ta terça-feira pelo ministro 
Gilmar Mendes, do STF. O 
argumento central da defesa 
é o fato de Moro ter acei-
to, em novembro, o convite 
para o cargo de ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
do governo Jair Bolsonaro.

O HC foi impetrado no 
ano passado, e não traz em 

seus argumentos o que teria 
sido uma troca de mensagens 
entre o então juiz e o pro-
curador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, no Paraná, di-
vulgada no domingo (9) pelo 
site The Intercept Brasil.

O processo começou a ser 
julgado na Segunda Turma 
em dezembro de 2018, quan-
do o relator ministro Edson 
Fachin e a ministra Cármen 
Lúcia votaram contra o pedi-
do de suspeição. O julgamen-
to foi suspenso por um pedido 
de vista do ministro Gilmar 
Mendes, que agora devolveu 
o HC para ser pautado. Com-
põem o colegiado ainda os 
ministros Ricardo Lewando-
wski e Celso de Mello.

The Intercept

Gilmar Mendes evitou 
comentar as mensagens di-
vulgadas pelo site The In-
tercept, alegando ser melhor 
“aguardar os desdobramen-
tos para a gente ter uma ideia 
segura do que dizer”. O mi-
nistro não descartou, porém, 
a hipótese de que os diálogos 

possam ser eventualmente 
utilizados em juízo, mesmo 
que tenham sido obtidos de 
modo ilegal pelo site.

“Se amanhã alguém tiver 
sido alvo de uma condena-
ção por assassinato e aí se 
descobrir por uma prova ile-
gal que ele não é o autor do 
crime, se diz que, em geral, 
essa prova é válida”, argu-
mentou Gilmar Mendes.

Suspeição

O pedido de suspeição 
de Sergio Moro no HC que 
deve ser julgado no dia 25 
foi reforçado em novembro 
após o então juiz ter aceitado 
o cargo de ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, a 
convite do presidente eleito 
Jair Bolsonaro.

No HC, a defesa de Lula 
retoma diversos argumentos 
que já havia utilizado para 
alegar a suspeição de Moro, 
todos reforçados após o ex-
magistrado ter aceitado o 
cargo de ministro da Justiça.

Os advogados de Lula 
querem que seja reconheci-
da a suspeição de Moro para 

julgar processos contra o ex-
presidente e que sejam con-
siderados nulos todos os atos 
processuais que resultaram 
na condenação no caso do 
triplex do Guarujá (SP).

O pedido ainda requer 
que sejam suspensas outras 
ações penais contra Lula que 
estavam sob a responsabili-
dade de Moro, como as que 
tratam de suposto favoreci-
mento por meio da reforma 
de um sítio em Atibaia (SP) 
e de supostas propinas da 
empresa Odebrecht.

Lula está preso desde 7 
de abril de 2018 na Superin-
tendência da Polícia Federal 
em Curitiba, após ter sua 
condenação confirmada pelo 
Tribunal Regional Federal 4ª 
Região (TRF4), que impôs 
pena de 12 anos e um mês de 
prisão pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro.

Sergio Moro nega qual-
quer irregularidade em sua 
conduta e diz que a decisão 
de participar do futuro go-
verno ocorreu depois de me-
didas tomadas por ele contra 
o ex-presidente Lula.

Endividamento já atinge 63,4% das famílias brasileiras
A Pesquisa de Endivi-

damento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), mos-
tra que, em maio, aumentou 
pelo quinto mês consecutivo 
o percentual de famílias bra-
sileiras endividadas.

O endividamento cresceu 
0,7 ponto percentual, em 
relação a abril e, na com-
paração com maio de 2018, 
aumentou 4.4 pontos percen-
tuais, atingindo 63,4% das 
famílias em maio deste ano. 

Apesar da alta do percentual 
de endividados, a Peic tam-
bém identificou estabilidade 
quanto ao comprometimento 
médio de renda com o paga-
mento de dívidas e queda no 
percentual de famílias que se 
consideram muito endivida-
das.

Para o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
apesar do ritmo de cresci-
mento mais moderado da 
economia, o crédito para as 
famílias cresceu ao longo 
do primeiro semestre. “As 
condições ainda favoráveis 

de juros e prazos ajudaram a 
manter estável parte da ren-
da comprometida com dívi-
das, o que ajuda as famílias a 
pagarem suas contas em dia 
e se sentirem mais otimistas 
quanto à capacidade de pa-
gamento” avalia.

Inadimplência

A proporção de famílias 
com contas ou dívidas em 
atraso, ou seja, inadimplen-
tes, aumentou em maio de 
2019, na comparação com 
o mês anterior, passando de 

23,9% para 24,1%, mas teve 
uma queda de 0,1 p.p. na 
comparação anual.

O número de famílias que 
declararam não ter condi-
ções de pagar suas dívidas 
em atraso, permanecendo 
inadimplentes, ficou está-
vel em 9,5% na comparação 
mensal, e teve uma baixa 
de 0, 4 p.p. na comparação 
com maio de 2018 (9,9%). 
Os dados demonstram maior 
confiança das famílias em 
relação à sua capacidade de 
pagamento, na comparação 
anual.

STF: Cármen Lúcia à 
frente da 2ª Turma

A ministra do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Cármen 
Lúcia foi eleita nesta terça-
feira presidente da Segunda 
Turma da Corte, responsável 
pelo julgamento das ações da 
Operação Lava Jato. A partir 
de terça-feira (25), próxima 
sessão do colegiado, a minis-
tra vai ocupar a vaga de Ricar-
do Lewandowski, que deixará 
o comando do colegiado após 
um ano na função. Nesta tar-
de, durante sua última sessão 
na presidência, Lewandowski 
determinou a inclusão do pe-
dido de liberdade feito pela 

defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na pauta 
da próxima sessão, a primeira 
que será comandada por Cár-
men Lúcia. Até o momento, 
o caso está mantido na pau-
ta. Também fazem parte da 
Segunda Turma os ministros 
Gilmar Mendes e Celso de 
Mello.

BB passa a atender 
correntista pela voz

Os correntistas do Banco 
do Brasil (BB) já podem con-
seguir atendimento por meio 
do assistente de voz do Goo-
gle. Sem necessidade de digi-
tar, pessoas físicas e jurídicas 

poderão ser atendidas falan-
do a frase “OK, Google… 
falar com o Banco do Brasil” 
com o aplicativo aberto. Se-
gundo a instituição, a solução 
é inédita no sistema financei-
ro. O recurso está disponível 
para os smartphones com 
sistema operacional Android 
e iOS. Para os usuários deste 
último sistema, é necessário 
instalar o aplicativo Google 
Assistente.

Paulo Preto tem 
bens bloqueados

A Justiça Federal em São 
Paulo determinou o bloqueio 
de bens de Paulo Vieira de 

Souza, o Paulo Preto, aponta-
do como operador de esque-
mas envolvendo o PSDB em 
São Paulo. A determinação 
é do juiz federal Diego Paes 
Moreira, da 6ª Vara Federal 
Criminal de São Paulo, aten-
dendo a um pedido feito pela 
Força-tarefa da Operação 
Lava Jato em São Paulo. Em 
sua decisão, o juiz determinou 
o bloqueio de dois imóveis 
(a mansão no condomínio 
Iporanga, no Guarujá, e um 
apartamento no condomínio 
Marina VI, em Ubatuba) e da 
lancha Giprita III, de proprie-
dade da empresa P3T Empre-
endimentos e Participações, 
que foi criada em 2014 por 
Paulo Preto.



n  Monitor Mercantil Quarta-feira, 12 de junho de 20194 Negócios & Empresas

Nota Explicativa

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2018 até 31/12/2018
Descrição Exercício Atual Exercício Anterior
Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo do Exercício R$1.608.566,47C  R$1.876.799,27C
(+) Depreciação R$24.255,96C  R$13.810,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado R$0,00C R$0,00C
Lucro Ajustado R$1.632.822,43C  R$1.890.609,27C
Aumento em duplicatas a receber R$0,00C R$0,00C
Aumento em PECLD R$0,00C R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas R$0,00C R$0,00C
Aumento nos estoques R$0,00C R$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente R$15.300,00C  R$14.300,00D
Aumento em fornecedores R$5.940,13C R$379,54C
Redução em Provisão para Imposto e Contrib a Pagar R$3.537,25D  R$20.841,92D
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar R$19.939,71D  R$19.905,59C
Ajuste Lucros Exercícios Anteriores R$2.050,38C  R$15.939,90C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais  R$1.632.635,98C  R$1.891.692,38C
Atividades de Investimento
Reconhecimento pela venda de imobilizado R$0,00C R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado R$8.897,00D R$9.197,00D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento R$8.897,00D R$9.197,00D
Atividades de Financiamento
Aumento de capital R$0,00C R$0,00C
Empréstimo de curto prazo R$0,00C R$0,00C
Pagamento de dividendos R$1.992.243,00D  R$2.591.460,00D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento  R$1.992.243,00D  R$2.591.460,00D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa R$368.504,02D  R$708.964,62D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior  R$1.085.540,28C  R$1.794.504,90C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual R$717.036,26C  R$1.085.540,28C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018
Descrição Classificação Exercício Atual
Ativo  *11.132.347,55D
Ativo Circulante ****798.717,22D
Disponível *****11.703,72D
Numerário em Caixa (3633) 1-1-01-01 2.107,05D
Bancos Conta Movimento (3640) 1-1-01-02 9.596,67D
Aplicações (2639) 1-1-02 705.332,54D
Impostos a Recuperar (196) 1-1-10 81.680,96D
Ativo Não Circulante *10.333.630,33D
Imobilizado (434) 1-2-03 10.399.046,92D
Depreciação / Amortização-Acumuladas (483) 1-2-05 65.416,59C

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2018 até 31/12/2018
Descrição  Exercício Atual  Exercício Anterior
Capital Social
Capital Social Subscrito R$0,00C R$0,00C
Capital Social Integralizado R$9.765.261,00C  R$9.765.261,00C
Reservas
Reserva de Capital R$0,00C R$0,00C
Reserva de Lucros R$237.007,96C R$0,00C
Lucros
Lucros ou Prejuízos Acumulados R$909.186,49C  R$1.527.820,60C
TOTAL R$10.911.455,45C R$11.293.081,60C

Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2018 até 31/12/2018
Descrição Exercício Atual  Exercício Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício R$1.608.566,47C  R$1.876.799,27C
(+/-) Outros resultados abrangentes
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis R$0,00C  R$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda) R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior R$0,00C  R$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda) R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial R$0,00C  R$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda) R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Outros resultados abrangentes R$0,00C  R$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda) R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos R$0,00C  R$0,00C
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP
Método de Equivalência Patrimonial R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos  R$1.608.566,47C  R$1.876.799,27C
Atribuível a:
Acionistas Controladores R$0,00C  R$0,00C
Acionistas Não Controladores R$0,00C  R$0,00C

R$0,00C  R$0,00C
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Receita
Receitas Operacionais
Receita Bruta
Receita Bruta de Vendas de Serviços 3-7-01-03 5362  4.555.628,01C
=Receita Bruta  **4.555.628,01C
(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
(-)Tributos e Contribuições s/ Vendas  3-7-02-02 5432  166.280,41D
=(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,   ****166.280,41D
Receitas Financeiras
Receitas Financeiras 3-7-03-01 5488  51.720,80C
=Receitas Financeiras  *****51.720,80C
=T o t a l - Receitas Operacionais  **4.441.068,40C
=T o t a l - Receita  **4.441.068,40C
Custos e Despesas
Despesas
Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal 4-8-01-01 4809  751.684,79D
Despesas Gerais 4-8-01-03 4900  1.512.932,36D
Despesas Financeiras 4-8-01-04 5110  13.536,87D
Despesas Tributárias 4-8-01-05 5152  72.590,11D
=Despesas Operacionais  **2.350.744,13D
=T o t a l - Despesas  **2.350.744,13D
Provisão para Impostos Sobre o Lucro
Provisão para o IRPJ e CSLL
Provisão para o IRPJ e CSLL 4-9-01-01 5229  481.757,80D
=Provisão para o IRPJ e CSLL  ****481.757,80D
=T o t a l - Provisão para Impostos Sobre o Lucro  ****481.757,80D
=T o t a l - Custos e Despesas  **2.832.501,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS  4.441.068,40C
DESPESAS + CUSTO   2.832.501,93D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  1.608.566,47

ZANARTU ARRENDAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS S/A

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas 
de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.
ADRIANA MACHADO DE SOUZA AUAD - Diretor - CPF: 01428818723
MARCELO SAMPAIO LOUREIRO - Contador - CPF:010.886.777-38 CRC: 079872/O-1

Passivo  *11.132.347,55C
Passivo Circulante ****220.892,10C
Fornecedores (714)  2-1-03 7.414,18C
Impostos e Contribuições a Recolher (742) 2-1-05 142.059,23C
Obrigações Trabalhistas (826) 2-1-06 68.936,93C
Contas a pagar (903) 2-1-08 2.481,76C
Patrimônio líquido  *10.911.455,45C
Capital Social (1015) 2-4-01 9.765.261,00C
Reservas de lucros (1120) 2-4-04 237.007,96C
Lucros / Prejuízos acumulados (1169) 2-4-05 909.186,49C

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia se insere no seguimento 
de arrendamento de imóveis próprios situado no território da República 
Federativa do Brasil. 2 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-
BEIS: As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos 
preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades 
Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos. As princi-
pais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguin-
tes: a) Determinação do Resultado: O Resultado é apurado em obediência 
de competência de exercícios. b) Ativos Circulante e Realizável a Longo 
Prazo:  Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos 
seus valores originais. Impostos a Recuperar registra os valores relativos 
a recuperação de impostos a serem futuramente compensados. c) Atvo 
Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, ás taxas mencionadas na Nota 3. d) 
Passivo Circulante: Demonstrado por valores conhecidos até a data do 

balanço. 3 IMOBILIZADO: Avaliados pelo custo original, e depreciados 
pelas taxas esabelecidas na legislação.

2018 2017
% Depre-

ciação
Custo
Veículos 58.000,00 58.000,00 20
Computadores e Periféricos 23.374,01 14.477,01 20
Móveis e Utensílios 1.330,00 1.330,00 10
Imóveis 10.194.421,91 10.194.421,91
Aparelhos Telefônicos 2.721,00 2.721,00  20
Benfeitorias em Imóveis Próprios 119.200,00 119.200,00 4
Total 10.399.046,92 10.390.149,92
Depreciação
Veículos 46.400,00 34.800,08
Computadores e Periféricos 6.154,15 2.962,23

Móveis e Utensílios 376,76 243,80
Equipamentos Telefônicos 1.360,44 1.088,40
Benfeitorias em Imóveis Próprios 11.125,24 2.066,12
Total 65.416,59 41.160,63
4 PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está composto pelo valor 
nominal e representa o saldo credor de obrigações trabalhistas, fiscais 
e outros contas a pagar. 5 CAPITAL: Em 31/12/2018, o capital subscrito 
e integralizado da Companhia era de R$ 9.765.261,00, composto por 
4.882.633 ações ordinárias nominativas com direito a voto, e 4.882.628 
ações preferenciais nominativas sem direito a voto. 6 INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS: A sociedade opera com diversos instrumentos 
financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações 
financeiras. Os valores registrados no Ativo e Passivo Circulante tem 
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazo inferiores 
a três meses.

CNPJ 11.241.348/0001-97

Véspera do Dia dos Namorados, o amor sobe o Morro da Urca com a montagem da escultura 
do I Love Rio, que representa o amor incondicional à Cidade Maravilhosa

Festas juninas esquentam 
vendas do comércio carioca

Os lojistas especializados 
em produtos para as festas 
juninas estão animados com 
o movimento nas lojas. A ex-
pectativa do comércio carioca 
é de um incremento de até 
2,5% nas vendas até o fim do 
mês de junho. É o que mostra 
a pesquisa do Centro de Estu-
dos do Clube dos Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio), que ouviu 250 
lojistas da Cidade do Rio de 
Janeiro entre os dias 31 de 
maio e 7 de junho para conhe-
cer a expectativa de venda de 
produtos para festas juninas.

Segundo os lojistas trajes 

típicos, roupas completas, 
peças com estampa xadrez, 
lenços, chapéu de palha, sa-
patos, botas e sandálias de 
couro, adereços (fitas e ren-
das), bandeirinhas, lanter-
nas, balões, cestos, peneiras 
e produtos de decoração, ar-
tefatos juninos (bombinhas, 
estalinhos, etc) e prendas 
são os produtos que deverão 
ser mais vendidos. O pre-
ço médio das compras será 
em torno de R$ 120,00 e 
os clientes devem utilizar o 
cartão de crédito parcelado 
como forma de pagamento, 
seguido de cartão de loja, 

dinheiro, cartão de débito, 
cheque e crediário.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente do 
CDL-Rio, as vendas de pro-
dutos para as festas juninas 
devem contribuir para o to-
tal das vendas no mês de 
junho. Foram pesquisadas 
lojas do Centro (44,7%) e da 
zonas Norte (23,7%), Oeste 
(21,1%) e Sul (10,5%).

A pesquisa mostra também 
que os lojistas estão apostan-
do na promoção, pagamento 
facilitado, descontos e kit 
promocionais como forma de 
estimular as vendas.

Grupo H. Olhos adota solução 
Philips Tasy da Digisystem

O novo sistema de ge-
renciamento e prontuário 
eletrônico promoverá a inte-
gração e interoperabilidade 
entre as áreas da instituição, 
tornando a nossa operação  
mais eficiente, promovendo 
maior segurança aos nossos 
pacientes e melhorando a 
performance financeira

Para dar suporte ao cresci-
mento de suas operações, às 
novas demandas de gestão da 
informação e avançar em sua 
jornada de transformação di-
gital, o Grupo H. Olhos, está 
implementando a Solução de 
Negócio Philips Tasy através 
da Digisystem. Com a nova 
tecnologia o grupo que é um 
centro avançado de referên-
cia em cuidados oftalmoló-
gicos com unidades na ci-
dade de São Paulo, todas as 
cidades do ABCD paulista 
e em Mauá, irá centralizar e 
conectar todos os pontos de 
cuidado com os pacientes, 
além de agilizar diagnósti-
cos, evitar erros humanos, 
aprimorar os processos e ge-

renciar as atividades finan-
ceiras e administrativas da 
instituição.

A escolha pela Digisys-
tem com a Solução de Ne-
gócio Philips Tasy, baseada 
nas melhores práticas e re-
gras de negócios do seg-
mento Saúde, promoverá 
um salto de qualidade nos 
processos, segurança do 
paciente e otimização dos 
resultados operacionais e 
financeiros, oferecendo os 
pilares necessários para a 
continuidade do programa 
de certificações de quali-
dade, já que o grupo acaba 
de conquistar a acreditação 
ONA (Organização Nacio-
nal de Acreditação) nível 2. 
A parceria com a Digisys-
tem, também prevê apoiar o 
Grupo H. Olhos para avan-
çar em sua jornada da trans-
formação digital com a ade-
quação de processos e ob-
tenção de certificados para 
entrar para o seleto grupo 
de hospitais com certifica-
ção HIMSS Analytics.

Segundo Eduardo Paren-
te, sócio fundador e diretor 
técnico, o grupo destaca-se 
pelo corpo clínico altamen-
te especializado e pelo pio-
neirismo no uso das mais 
modernas tecnologias mé-
dicas para diagnósticos e 
cirurgias de precisão. Com 
o acentuado crescimento 
nos últimos anos, investi-
mos em infraestrutura de TI 
e, agora em 2019, também 
em uma ferramenta de mer-
cado para melhorarmos a 
gestão da informação, pro-
porcionando mais susten-
tação aos novos processos 
e maior interoperabilidade 
junto aos projetos de tecno-
logia da instituição.

Para assegurar o sucesso 
do projeto o Grupo H. Olhos 
dispõe de um comitê tático 
formado por gestores que 
representam às áreas mais 
críticas da operação. O Con-
selho Diretor é grande alia-
do, atuando de forma parti-
cipativa com decisões mais 
estratégicas no grupo.

Fevest chega a 29ª edição  
com muito entretenimento

De 10 a 14 de julho, a Fei-
ra de Moda Íntima, Praia, 
Fitness e Matéria-prima (Fe-
vest) chega à 29ª edição e, 
claro, não poderia ser menos 
do que um grande show. A 
Feira traz para esta edição 
uma nova experiência de 
negócios, aliada ao entre-
tenimento. Durante todo o 
período do evento acontece-
rão desfiles, palestras, per-
formances musicais, ações 
tecnológicas e muito mais. 
Nos dias, 10, 11 e 12 (quar-
ta a sexta-feira), para rece-
ber compradores do setor 
e, nos dias 13 e 14 (sábado 
e domingo) estará aberta ao 
público no formato varejo. 
O evento acontece sempre 
das 13h às 20h, no Country 
Clube, em Nova Friburgo, 
na Região Serrana do Estado 
do Rio de Janeiro. A praça 
de alimentação funcionará 
até às 0h.

Realizada pelo Sindicato 
das Indústrias do Vestuário 
de Nova Friburgo e Região 
(Sindvest), busca empode-
rar o polo de moda íntima, 
além de valorizar cada vez 

mais os profissionais que 
compõem a cadeia produti-
va do setor, transformando 
peças em verdadeiras pe-
dras preciosas, tanto que a 
arena de desfile terá o for-
mato de um diamante, onde 
passarão as joias fabricadas 
no polo.

Novos talentos

Para abordar o tema So-
luções e Desenvolvimento, 
o Sindvest convidou insti-
tuições friburguenses e as 
Startup Inova e Startup Rio 
para compor essa nova área 
da feira, com foco em solu-
ções tecnológicas. O espa-
ço Fevest Talk contará com 
a participação de profis-
sionais ativos no mercado, 
visando debater soluções 
do setor, com inovação e 
ideias revolucionárias. Se-
rão oferecidas palestras, 
talk shows e ações volta-
das para Moda, Marketing 
Digital, Tecnologia, entre 
outros, tendo como con-
vidados profissionais com 
diferentes visões e projetos 

para o futuro de uma moda 
ética e sustentável.

Novos Talentos é uma 
iniciativa idealizada pelo 
presidente do Sindvest, 
Marcelo Porto, após visitar 
escolas em missões inter-
nacionais junto com repre-
sentantes da Firjan. No Ja-
pão, ele viu que o grande 
protagonista das escolas é o 
aluno e, focando em um tra-
balho de excelência, pode-
ria transbordar e conquistar 
novos públicos. Foi assim 
que a ideia do conceito che-
gou na Firjan Senai Espaço 
da Moda, propondo que a 
escola seja envelopada pelo 
projeto dos alunos e da es-
cola. O resultado final com 
os nomes dos talentos que 
estão se formando naquele 
ano em questão é sempre 
divulgado para todos, seja a 
comunidade, indústria e so-
ciedade. 

O desafio passou a ser 
trabalhar com novo tema a 
cada ano, e fazer a escola 
refletir, o aluno pensar em 
novos caminhos e em con-
junto desenvolver soluções.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
5ª VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COMARCA REGIONAL DO MADUREIRA

AV. ERNANI CARDOSO, 152, 2º ANDAR, CASCADURA, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 21310-310 - Tel.: (21) 2583-3541 - E-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br   

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO 
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA proposta 
por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA NELSON MANDELA inscrito no CNPJ sob o nº 04.694.015/0001-58 em face de 

LUCINEA NAZARÉ LIMA DA SILVA inscrita no CPF nº 044.601.787-61, nos autos do PROCESSO Nº 0032115-31.2012.8.19.0202, 
NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHAES COSTA  – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital 
de Alienação em Leilão Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) 
e Coproprietário, que será realizado o público leilão presencial, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com 
escritório na Avenida Erasmo Braga, nº 255, Grupo 202 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: sergiorepresasleiloes.com.br, Telefone: (21) 
2151-3050, E-mail: sergiorepresas@gmail.com, onde: O Primeiro Leilão será no dia 19/06/2019 às 14:30h, para venda por valor superior 
ao da avaliação, e o Segundo Leilão no dia 26/06/2019 às 14:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 60% 
da avaliação, sendo realizado no Átrio do Fórum da Comarca Regional de Madureira, situado na Avenida Ernani Cardoso, 152, Cascadura, 
Rio de Janeiro, RJ. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 144/145: APARTAMENTO Nº 202, 
BLOCO 02, SITUADO NA AVENIDA DOS ITALIANOS Nº 936, ROCHA MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ E SUA CORRESPONDENTE 
FRAÇÃO IDEAL DE 0,00504174 DO RESPECTIVO TERRENO. MATRICULADO NO 8º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 
114.525 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1915507-6 E CL.: 01210-4. O EDIFÍCIO: Construção moderna, datada de 1992, de ocupação 
residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos, com 12 pavimentos, contendo 08 unidades por andar. Revestido 
externamente na sua fachada em pastilhas e janelas de alumínio; hall social com piso em mármore, porta de vidro tipo blindex e portão de 
ferro. É servido por interfone, câmeras de segurança, playground, 02 elevadores e garagem. O APARTAMENTO: Localizado no segundo 
pavimento, de frente, e com área edificada de 49m², divide-se em:  sala, 02 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. O imóvel 
encontra-se em regular estado de conservação. DA REGIÃO: Bairro Rocha Miranda encontra-se aquecido no mercado, servido de todos 
os melhoramentos públicos presentes na cidade, tais como: redes e água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, internet, 
iluminação pública, Rua asfaltada, supermercado, bancos e transporte público. DA AVALIAÇÃO: Assim, considerando-se a sua localização, 
dimensões, área construída e características, padrão de logradouro, idade, qualidade do material empregado em seu acabamento e 
estado geral de conservação, foi atribuído ao imóvel objeto de leilão, com direito as partes comuns do edifício, e sua correspondente fração 
ideal de 0,00504174 do respectivo terreno, em 26/10/2015 o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), referente a 
53.468,048 UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 182.919,53 (cento e oitenta e dois mil novecentos e dezenove reais 
e cinquenta e três centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o Réu foi citado 
da ação às fls. 93; Que a Sentença ocorreu as fls. 95/96, onde foi decretada a REVELIA dos Réus; Que foi juntada a certidão de óbito do 
Réu Ronaldo às fls. 104; Que às fls. 129 foi determinada a exclusão do finado Ronaldo do polo passivo; Que foi deferida a penhora do 
imóvel às fls. 129; Que o termo de Penhora foi lavrado às fls. 141; Que às fls. 169 foi homologado o Laudo de Avaliação. DOS DÉBITOS 
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme levantamento de débitos realizado constam os seguintes débitos: 1) Débitos 
de FUNESBOM no valor de R$ 144,33 (Cento e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos); 2) Débitos de condomínio, cujo valor 
atualizado até 30/08/2018 perfaz a quantia de R$ 110.066,65 (cento e dez mil sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). DAS
ANOTAÇÕES NA MATRÍCULA DO RGI: Conforme certidão de ônus referente ao imóvel objeto de leilão, de matrícula 23.310 do Oitavo 
Serviço Registral de Imóveis, consta Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as 
partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 - O credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, os usufrutuários, o coproprietário de bem 
indivisível, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 
– As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete 
ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de 
eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5 - Assinado o auto de arrematação pelo 
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 6 – Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 
2º e 3º, do CPC. 7 – Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado neste edital, configurar-se-á a 
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se 
reverterá em favor do credor, e responder pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão do leiloeiro. 8 - Violência ou 
fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a 
um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 9 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é 
reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por 
meio de guia judicial (art. 892 do CPC); 2. Parcelado: Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante, poderá apresentar ao Leiloeiro 
proposta de aquisição do bem, por escrito nos termos e condições do Art. 895 do NCPC e seguintes, sempre antes do início de cada leilão, 
e sendo aceita a proposta pelo Juízo, deverá efetuar o pagamento mediante guia judicial, e o valor das parcelas deverão ser atualizados, 
mensalmente, desde a data da arrematação, devendo o montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos autos. 3. A 
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC).
4. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% de comissão, que será devido nos casos 
de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.1. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por 
remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro de 2,5% sobre o valor da avaliação, conforme 
decisão de fls. 109/110 e na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das 
despesas adiantadas para sua realização. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na 
forma do Art. 130, § Único, do CTN c/c §1º do art. 908 do NCPC. 6. Condições Gerais da Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, 
em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com). Rio de Janeiro, 03 de junho de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu  __ , titular subscrevo. 
(ass) CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHAES COSTA  – Juiz(a) de Direito. 

Quadrilhas juninas
– Neste mês de junho, em que estão sendo revelados deta-

lhes vergonhosos (para quem tem vergonha) da trama crimi-
nosa entre membros do MP do Paraná e o então juiz Moro, 
hoje ministro da Justiça (!), no propósito ilegítimo de eleger 
o capitão (quem sabe tenente...), nada mais oportuno do que 
repetir o título “Quadrilhas juninas”. Neste mês, o Brasil 
vira um só arraiá. É a época de uma das suas festas mais 
populares, dos santos juninos e das quadrilhas juninas. No 
arraiá chamado “marché” (mercado), as empresas também 
evoluem conforme o ritmo estipulado pelos sanfoneiros.

– A dança é inspirada na “quadrille”, daí a denominação 
quadrilha, que pode ser um oligopólio, ou um cartel, dança-
da na corte francesa no século XIX. Todos os passos têm as 
suas denominações também derivadas deste idioma.

Primeiro passo, ‘anarriê’!
–Do francês “en arrière” (para trás). A este comando, o 

grupo evolui aos pares para o centro de uma roda, onde, ao 
chegarem, separam-se, caminhando para trás. No arraiá do 
“marché” (mercado), cada empresa olha para o seu par e 
concorrente e pensa: “Se ele vai, eu não vou ficar para trás”, 
mas quando está chegando ao centro da questão, muitas de-
las desistem, caminham para trás e sorriem para a assistên-
cia.

Segundo passo, ‘anavan’!
– Do francês “en avant” (avancem). Qualquer semelhan-

ça fonética,é mera semelhança. Este comando indica que 
homens e mulheres devem avançar, até reencontrarem os 
seus pares. No arraiá do “marché” (mercado), a evolução 
também não é linear, podendo acontecer por determinação 
ou por arrependimento. O par pode ser concorrente, mas 
acima disto, pode ser companheiro (um duopólio). Só a co-
operação com ele permite seguir dançando a quadrilha, por 
mais tempo.

Terceiro passo, ‘balancê’!
– Do francês “balancer” (balançar). Comando para que 

os dançarinos marquem passo, sem sair do lugar. No arraiá 
do “marché” (mercado), a disposição de dançar não assegu-
ra a evolução dos pares. Acontece de haver esforço, queimar 
recursos e não sair do lugar. Os norte-americanos conhecem 
mais como “lock-out”. Continuar marcando passo sem evo-
luir, indefinidamente, no entanto, só como farsa.

Quarto passo, ‘travessê’!
– Do francês “traverser” (atravessar). A partir deste co-

mando, os pares, divididos em duas colunas, vão até o cen-
tro da roda, formam um trançado e daí, seguem para o lado 
oposto ao que estavam inicialmente. No arraiá do “marché”
(mercado), empresas que se proporcionam as possibilidades 
do trançado da diversidade chegam mais longe.

Quinto passo, ‘tur’!
– Do francês “tour” (giro). Com este comando, o homem 

abraça a cintura da dama que coloca o braço no ombro dele 
e, juntos, dão uma volta. No arraiá do “marché” (mercado), 
a realização do giro também depende da aproximação entre 
as partes interessadas.

Sexto passo, ‘changê de dame’!
– Do francês “changer de dame” (trocar de dama). Este 

é o comando para que o círculo se movimente, com a al-
ternância na formação dos casais. No arraiá do “marché”
(mercado), só com as trocas de valores entre partes interes-
sadas, a empresa consegue se movimentar.

Último passo, ‘à la vonté’!
– Do francês “a (la) volontê” (à vontade). Este é comando 

que realiza a diversão para quem, até aqui, cumpriu a mar-
cação de todos os passos. No arraiá do “marché” (mercado), 
é a diferença entre brincar à vontade ou dançar. Quem ob-
servou os procedimentos de valorização da diversidade e in-
teragiu com as partes interessadas, brinca à vontade. Quem 
não observou, dança (“foutre”).

A quadrilha da renúncia fiscal
Acontece quando o governo abre mão de arreca-

dar de empresas, a chamada renúncia fiscal, também 
conhecida pela sigla “Refis”, ou “molezinha para os 
amigos”. É oferecida na modalidade inadimplência 
contumaz, que segundo o Tribunal de Contas da União 
(TCU) alcançou a cifra imodesta de R$1 trilhão (apro-
ximados). Ainda segundo o relatório, 84% da renúncia 
fiscal não tem prazo para acabar e equivale ao déficit 
da Previdência, mais o valor das aposentadorias dos 
servidores federais. No mesmo ano. Como “nada é tão 
ruim que não possa piorar” (uma das leis de Murphy), 
o TCU aponta que 44% do montante não são objeto de 
qualquer fiscalização.

Como a renúncia fiscal é praticada sem o estabeleci-
mento de contrapartidas, seja em número de empregos 
gerados, em desenvolvimento de tecnologia ou em avan-
ços nas condições de sustentabilidade (como a substi-
tuição de fontes de energia), não há como avaliar a sua 
eficácia, a não ser através de suposições baseadas em pa-
drões superados de empresas que negligenciam aspectos 
como o da utilização de plantas empresariais cada vez 
mais robotizadas, atualmente insignificantes na supera-
ção do desemprego.

Namorados: gasto 
médio deve ser 
menor que em 2018

Levantamento feito pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 
todas as capitais mostra que 
seis em cada dez consumido-
res (63%) esperam presentear 
alguém na data, o que repre-
senta aproximadamente 98,7 
milhões de pessoas - núme-
ro que se mantém estável na 
comparação com o ano pas-
sado. Os dados também mos-
tram que em 2018, 57% ad-
quiriram presentes. Para este 
ano, a expectativa é de que 
sejam injetados cerca de R$ 
12,53 bilhões na economia.

Em média, o consumi-
dor planeja desembolsar R$ 
126,98 com os presentes do 
Dia dos Namorados, ante R$ 
166,87 em 2018 - uma que-
da de 27,5%, já descontada 
a inflação acumulada do pe-
ríodo. Importante notar que 
15% ainda não decidiram o 
valor que será gasto. Para 
um terço (34%) dos entrevis-
tados, a intenção é gastar a 
mesma quantia do ano passa-
do, enquanto 28% mais. Ou-
tros 17% esperam diminuir o 
valor gasto, principalmente 
as mulheres (26%). Quanto 
à forma de pagamento, 59% 
disseram que pretendem pa-
gar a compra à vista, espe-
cialmente em dinheiro (38%) 
e 39% preferem parcelar.

De acordo com o levanta-
mento, seis em cada 10 (63%) 
consumidores garantem que 
comprarão um único presen-
te, enquanto 27% pretendem 
adquirir dois ou mais itens.

“O país ainda vive os efei-
tos de um quadro com altos 
níveis de desemprego e orça-
mento apertado. Embora para 
muitos consumidores o mo-
mento seja de conter os gas-
tos, esta é uma data importan-
te, em que o ato de presentear 
acaba sendo uma demonstra-
ção de afeto”, destaca o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior.

Quase seis em cada dez 
entrevistados (56%) têm a 
percepção de que os produ-
tos estão mais caros do que 
no ano passado. Outros 38% 
acreditam que os presentes se 
mantiveram na mesma faixa 
de preço e apenas 5% acham 
que os produtos estão mais 
baratos do que em 2018. De 
olho no bolso, 76% dos con-
sumidores pretendem fazer 

pesquisa de preço. Entre os 
que disseram ir em busca de 
melhores ofertas, 69% pre-
tendem usar a internet como 
aliada, 48% pesquisarão em 
shoppings e 43% em lojas de 
rua.

A pesquisa também cons-
tatou que 47% dos que farão 
compras no Dia dos Namo-
rados consideram o ato de 
presentear um gesto impor-
tante, ao passo que 46% têm 
o costume de presentear as 
pessoas que gostam. Os mais 
lembrados na ocasião serão 
os cônjuges (59%) e namora-
dos (35%).

A sondagem revela ain-
da que 52% pretendem ir às 
compras na primeira semana 
de junho. Já 16% deixarão 
para a véspera do Dia dos 
Namorados e 14% disseram 
antecipar para o mês de maio.

Este ano, o levantamento 
revelou que os gastos devem 
envolver mais do que a com-
pra do presente. Para 63% 
dos entrevistados, os gastos 
com a aquisição de um pro-
duto ou serviço terão um mo-
tivo especial: a preparação 
para comemorar a data. Para 
isso, os itens mais menciona-
dos foram as roupas (30%), 
os perfumes, cosméticos ou 
maquiagem (19%), a lingerie 
ou peça íntima (18%), os cal-
çados (11%) e os tratamentos 
estéticos, como salão de bele-
za e barbearia, manicure, de-
pilação (9%).

Quanto ao local de com-
pra, os shopping centers des-
pontam como principal des-
tino, com 32% das citações. 
Em segundo lugar aparecem 
as lojas virtuais (18%), segui-
das das lojas de rua (11%), 
das lojas de departamento 
(11%) e dos shoppings po-
pulares (9%). Em relação aos 
fatores que mais influenciam 
a escolha do local, 55% men-
cionaram os preços, 48% a 
qualidade do produto e 41% 
as promoções.

Já em relação ao local onde 
será comemorado o Dia dos 
Namorados, os consumido-
res se dividem entre a própria 
casa (37%) e os restaurantes 
(27%). Na escolha do pre-
sente, os fatores mais levados 
em conta são a qualidade do 
produto (23%) e o perfil do 
presenteado (20%). Ainda 
segundo apontou a pesquisa, 
70% acreditam que também 
vão receber presentes na data.

Divulgação de dados pessoais 
poderá ser proibida no Rio

Com o objetivo de prote-
ger os direitos fundamentais 
de liberdade, intimidade e 
privacidade, poderá ser proi-
bida no estado a reprodução 
e/ou divulgação de dados 
pessoais, realizada pela in-
ternet. A determinação é do 
Projeto de Lei 375/15, de 
autoria dos deputados André 
Ceciliano e Waldeck Car-
neiro (ambos do PT) que a 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) vota, em segunda 
discussão, nesta terça-feira. 
A reprodução e/ou divul-
gação de dados pessoais só 
será permitida após o con-
sentimento livre, expresso, 
específico e informado do 
titular e deverá ser fornecido 
por escrito, com a assinatura 
do mesmo. O consentimento 
pode ser revogado a qual-
quer momento, sem ônus 
para o titular.

Segundo o texto só será 
permitido o acesso a dados 
pessoais para fins exclusivos 
de segurança pública, ativi-
dades de investigação e re-
pressão de infrações penais. 
O infrator estará sujeito a 
sanções previstas na Lei Es-
tadual 6.007/11 e no Código 
de Defesa do Consumidor. 
“A proteção da privacidade e 
intimidade é um direito fun-
damental, previsto na Cons-
tituição Federal e engloba 

diversas vertentes, inclusi-
ve, a proteção ao sigilo dos 
dados pessoais. A internet é 
um avanço e tem otimizado 
o sistema de comunicação 
mundial, contudo, é necessá-
ria extrema cautela no conte-
údo a ser inserido nas redes”, 
explicou Ceciliano.

Waldeck, um dos autores 
do PL 375/2015, também 
falou sobre a proposição. 
“Sociedades modernas vêm 
estabelecendo uma nova di-
nâmica nas comunicações. 
Surgiram novos modelos de 
negócio e mercados, ou seja, 
uma nova economia com 
configurações em constante 
mudanças caracterizadas pelo 
uso de tecnologias contem-
porâneas, pela hiperconexão 
entre pessoas e dispositivos, 
além de ser, em grande medi-
da, baseada na coleta de da-
dos, justificando a chamada 
Sociedade da Informação na 
qual estamos inseridos. Re-
gular o uso de dados pessoais 
no âmbito público objetiva 
estabelecer o uso conscien-
te, transparente e legítimo 
dessas informações, promo-
vendo a segurança jurídica, 
o potencial de inovação e os 
instrumentos para a garantia 
de direitos fundamentais. É 
um projeto, sobretudo, que 
acompanha a modernida-
de tecnológica e fortalece o 
bem-estar social”, ressaltou.
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acionista.com.br
Seu Site Capital

Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a R$ 
37,50, com ganho de 0,46%. Dois dos três indicadores semanais 
mostram mercado comprado e um, vendido

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
15,00, com ganhos de 2,04%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas em 
R$ 53,88 com perdas de 2,72%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 18,22, 
com ganhos de 5,08%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
9,01, com valorização de 3,56%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
29,08, com valorização de 0,21%. Dois dos três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido

DIÁRIO

Companhia Aberta de Capital Autorizado
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359 - CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM Participações 
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 do mês de 
julho  de 2019, às 17h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 
nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Apreciar e votar a Pro-
posta da Administração para a efetivação da INCORPORAÇÃO das Socie-
dades Limitadas controladas pela Companhia, Equipo Máquinas e Veículos  
Ltda., Itaipu Máquinas e Veículos Ltda., Quinta Roda Máquinas e Veículos 
Ltda., e Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda., apreciando e 
votando: (1) o Instrumento de Protocolo e de Justificação da Incorporação, 
celebrado em 23 de maio de 2019; (2) a utilização, para todos os efeitos da 
incorporação, das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício So-
cial findo em 31/12/2018, data-base estabelecida para incorporação; (3) a 
dispensa de laudo de avaliação dos patrimônios líquidos contábeis e de audi-
toria das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social findo em 
31/12/2018, considerando o entendimento da Comissão de Valores Mobili-
ários exarado no Processo Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83, 
decorrente de consulta prévia feita pela Companhia; e (4) a autorização para 
Diretoria praticar todos os atos e/ou negócios jurídicos pertinentes à efetiva-
ção da incorporação e as extinções das sociedades limitadas controladas 
por incorporação, para todos os efeitos legais. Observações: (a) Encontram-
-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de
computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) ou no website da
CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos
seguintes documentos: (i) Proposta da Administração de Incorporação das
Sociedades Limitadas controladas datada de 23/05/2019 e respectivos ane-
xos; (ii) Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado em 23/05/2019;
(iii) Ofício nº 181/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 25/04/2018 e o Extrato da Ata
da Reunião do Colegiado da CVM nº 12, de 27/03/2018, referente ao Pro-
cesso Administrativo CVM nº 19957.000175/2018-83; (iv) Atas de Reunião
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia data-
das de 23/05/2019, que apreciaram a referida Proposta da Administração;
e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar
constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações,
em estrita observância ao disposto no art. 126, da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Presidente do Conselho de Administração

MOREAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
CNPJ nº 03.299.847/0001-07 - NIRE 3330026272-5 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1) LOCAL, DIA E HORA:
Sede da Morear Desenvolvimento Imobiliário S/A (“Companhia”), na Rua 
Santa Luzia 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.021-903, no 
dia 29 de abril de 2019, às 10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124, da Lei 
nº 6.404/76, tendo em vista a presença da acionista única, Vital Engenharia 
Ambiental S.A., devidamente representada. 3) MESA: Presidente: Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM 
DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre o resultado obtido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 5) PUBLICAÇÕES DO 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro, às folhas 04 e Jornal Monitor Mercantil às folhas 08, ambos do dia 
26 de abril de 2019. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas 
as seguintes deliberações: a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância das exigências constantes 
das alíneas I, II e III do mesmo artigo, posto que foi dada publicidade 
destes documentos à sua acionista única antes desta Assembleia, a qual 
está presente nesta ocasião. i. Sem restrições ou ressalvas, aprovar 
o Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro
de 2018, com o respectivo parecer dos auditores independentes. b) O
resultado da Companhia foi negativo, apurando-se um prejuízo no ano de
2018, no valor de R$9.962,18 (nove mil, novecentos e sessenta e dois
reais e dezoito centavos). Portanto, não há que se falar em constituição de
reserva legal ou destinação de lucros. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem
quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos
Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única:
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., por seus diretores Antonio Carlos
Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado 
no livro próprio.” ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON - Presidente
da Mesa. RICARDO MOTA DE FARIAS - Secretário da Mesa. Acionista:
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Antonio Carlos Ferrari Salmeron 
- Diretor. VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Ricardo Mota de
Farias - Diretor. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003641053 em
05/06/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

EmbraerX mostra novo conceito de veículo voador elétrico 
Subsidiária da 
Embraer prevê 
como será a 
mobilidade aérea 
urbana do futuro

Um novo conceito de ve-
ículo voador elétrico que 
rompe com os padrões, mo-
delos ou tecnologias já es-
tabelecidos no mercado, foi 
apresentado nesta terça-feira 
pela EmbraerX, subsidiária 
e centro de inovação da Em-
braer S.A., durante o Uber 
Elevate Summit 2019 em 
Washington (EUA), evento 
que reúne fabricantes, in-
vestidores e representantes 
governamentais do mundo 
todo. Por enquanto, tudo ain-
da está no campo das ideias 
é da imensa vontade de en-
genheiros e pesquisadores 
de encontrar solução para o 

futuro das cidades, uma vez 
que existe um limite para in-
fraestrutura física. 

A empresa está envolvida 
em diversos projetos. O pri-
meiro é o desenvolvimento 
de um conceito de veícu-
lo elétrico de decolagem e 
pouso na vertical (conhecido 
como eVTOL). Outro é um 
sistema de gerenciamento 
de tráfego aéreo urbano e a 
plataforma de negócios Bea-
con, projetada para conectar 
e sincronizar recursos da in-
dústria, cadeia de suprimen-
tos pós-venda e profissionais 
de serviços aeronáuticos. 

Recentemente, em par-
ceria com dezenas de con-
troladores de tráfego aéreo, 
acadêmicos, pilotos e espe-
cialistas do setor, a empresa 
propôs o projeto de tráfego 
aéreo urbano prático, sim-
ples e robusto para permitir 
que mais aeronaves operem 
em ambientes urbanos.

A EmbraerX é uma acele-
radora de mercado especiali-
zada em desenvolvimento de 

soluções, sediada na cidade 
de Melbourne, na Flórida, 
Estados Unidos. A Embra-
erX empresa faz parte do 
Uber Elevate Network, uma 
rede que está co-criando o 
futuro do transporte aéreo 
urbano sob demanda.

De acordo com a empresa, 
o novo conceito de aerona-
ve é resultado de uma ampla 
gama de testes e simulações 
que consideram a otimização 
operacional para o ambien-
te urbano, priorizando alta 
confiabilidade, baixos custos 
de operação, menos ruído, 
funcionamento totalmente 
elétrico e progressivamente 
autônomo. A EmbraerX não 
revelou valores em relação ao 
desenvolvimento do projeto.

“Como uma aceleradora 
de mercado comprometida 
com o desenvolvimento de 
soluções que transformam 
experiências da vida, unimos 
a visão do desenvolvimen-
to centrado no ser humano 
com os nossos 50 anos de 
expertise em negócios e en-

genharia de uma forma úni-
ca. Esses são os fatores por 
trás dos avanços técnicos e 
das inovações que estamos 
trazendo para esse novo con-
ceito de eVTOL”, explicou 
Antonio Campello, presi-
dente & CEO da EmbraerX. 
O eVTOL, drone elétrico de-
senvolvido em parceria com 
a Uber, ainda está em fase de 
protótipo.

Conceito

“A equipe da Embraer se 
concentrou na experiência 
do cliente em seu mais re-
cente conceito de veículo aé-
reo, utilizando redundâncias 
de sistemas para alcançar os 
mais altos níveis de seguran-
ça, ao mesmo tempo em que 
o sistema propulsor de oito 
rotores gera sustentação ao 
longo de toda sua extensão 
e emite baixo ruído. Nos-
sa equipe está ansiosa em 
continuar colaborando com 
a Embraer para desenvolver 
um veículo aéreo de com-

partilhamento silencioso, 
sustentável e seguro”, disse 
Mark Moore, diretor de en-
genharia de aviação da Uber.

A EmbraerX também está 
comprometida com o de-
senvolvimento de diversas 
outras soluções sob medida 
para o ecossistema aéreo ur-
bano, incluindo a nova plata-
forma de negócios Beacon, 
projetada para promover a 
colaboração e sincronizar 
empresas e profissionais de 
serviços de aviação, de for-
ma mais ágil, para manter as 

aeronaves voando.
A EmbraerX tem postos 

avançados no Vale do Silício 
e em Boston que são integra-
dos à equipe de engenharia 
da companhia no Brasil. “A 
equipe de inovadores, cria-
dores, líderes de pensamen-
to e designers da EmbraerX 
combina a visão do desen-
volvimento centrado no ser 
humano, com a expertise em 
negócios e engenharia para 
enfrentar alguns dos maiores 
problemas de mobilidade da 
humanidade”.

eVTOL  é um drone elétrico desenvolvido 
em parceria com a Uber
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Estrangeiros investirão no 
Brasil por ações da Petrobras

Os analistas estão na expectativa de uma substancial 
de recursos externos será injetada na economia brasileira, 
através da bolsa, com a venda de ativos de empresas e ban-
cos públicos. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou 
que terá um encaixe de R$ 8 bilhões com a venda de sua 
participação na BR Distribuidora. Na última terça-feira, 
foi a vez da Caixa divulgar que vai vender sua participa-
ção de 3,24% na Petrobras por R$ 7,2 bilhões, depois de já 
ter se desfeito de sua participação acionária no IRB Brasil 
Re e captado R$ 2,5 bilhões.

As ações da petrolífera em poder da Caixa são ordinárias 
e serão vendidas no Brasil e no exterior. Pelo prospecto, 
cerca de 30% das ações serão destinadas aos investidores 
pessoa física, que terão entre 17 e 24 de junho para fazer 
as reservas. O valor mínimo de investimento será de R$ 3 
mil e o máximo de R$ 1 milhão. Funcionários da Petro-
bras e da Caixa terão prioridade para comprar até 2% do 
valor total. O início das negociações das ações vendidas 
no pregão da bolsa está previsto para o dia 27. Apesar de 
a economia brasileira passar por um momento delicado, 
a operação deverá contar com demanda forte de investi-
dores estrangeiros, segundo fontes, por se tratar de uma 
empresa global e de alta liquidez.

Bolsas europeias batem recorde de um mês
As bolsas europeias terminaram em alta pela terceira 

sessão consecutiva, comemorando o acordo comercial en-
tre os Estados Unidos e o México, que fez parar a imple-
mentação de tarifas sobre produtos mexicanos e das ga-
rantias dos maiores bancos centrais do mundo de que vão 
continuar a apoiar a economia, mesmo que para isso seja 
necessário cortar os juros. Essas garantias foram dadas 
pelo Fed, Banco Central Europeu e Banco do Japão nos 
últimos dias, ajudaram a levar o Stoxx600 para a sua ter-
ceira sessão consecutiva de ganhos e a tocar no valor mais 
alto desde 17 de maio. O índice Stoxx600, que reúne as 
ações das mais importantes empresas cotadas nas bolsas 
europeias, valorizou 0,69% para os 380,89 pontos, impul-
sionado pelo setor da mineração, automóvel e químico.

Justiça condena mineradora de bitcoin
A Securies and Exchange Commission já decidiu não apr-

ovar os fundos enquanto o mercado de criptomoedas não for 
sadio. Todo dia, estoura uma confusão. A última é que a 4ª 
Vara Cívil de São Paulo condenou a Hash Brasil, empresa de 
mineração de bitcoin, e seu fundador, Leonardo Janiszevski, 
ao pagamento de R$ 300 mil, caso não entreguem 34 minera-
doras Antminer 59 a um cliente, dentro de 30 dias. A ação tra-
mitava desde 2016 por uma pessoa que havia feito três con-
tratos com a empresa brasileira, mas as máquinas ficariam 
numa fazenda de mineração na China.

Juiz aceita falência da Brasil Pharma
O juiz Marcelo Barbosa Sacramone aceitou o pedido da 

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comar-
ca de São Paulo e decretou a falência da Brasil Pharma. 
Houve o reconhecimento da “inviabilidade da manuten-
ção da empresa” e do plano de recuperação judicial. A De-
loitte Touche Tohmatsu é a administradora judicial. Inter-
essante é que a Brasil Pharma, apesar de em determinado 
momento ter tido o BTG Pactual como majoritário com 
75%, tinha o controle difuso, ou seja, todos mandavam 
e ninguém obedecia. Então, qual a razão que impede os 
investidores prejudicados a recorrerem a justiça contra o 
banco? Nos Estados Unidos, isso é normal.

Bradesco vende participação na NCR Brasil
Com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI, o 

Bradesco assinou nesta terça-feira o contrato para alien-
ação da totalidade da participação minoritária indireta-
mente detida na NCR Brasil – Indústria de Equipamentos 
para Automação S/A à NCR Corporation.

JUÍZO DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de cotas condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LAGUNA em face de ALBERTO 
DE ARAUJO MARQUES E OUTRA - Processo nº 0014062-
83.2009.8.19.0209 (2009.209.014442-3), passado na forma 
abaixo: O DR. LUIZ FELIPE NEGRÃO - Juiz de Direito Titular 
da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
ALBERTO DE ARAÚJO MARQUES, sua mulher JANE MARIA 
SIQUEIRA MARQUES, JAMILE CARRASO GONÇALVES na 
qualidade de cessionária do imóvel (ato R-10 da certidão de 
ônus reais), e à CAIXA DE FINANCIAMENTE IMOBILIÁRIO DA 
AERONÂUTICA na qualidade de Promitente Vendedora (ato 
R-09 da certidão de ônus reais), na forma do Inciso I, VI, VII 
e §único – Art. 889 do CPC, de que no dia 18/06/2019 às 14:00 
horas, no escritório situado na Avenida Erasmo Braga nº 277 – 
Sala 808, Centro/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível pelo sitio: www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
será vendido acima da avaliação, ou no dia 25/06//2019 pela maior 
oferta – a partir de 50% do valor da avaliação – Art. 891, §Único do 
CPC, o DIREITO E AÇÃO ao APARTAMENTO nº 402 DA AV. JEAN 
PAUL SARTRE Nº. 100 - EDIFÍCIO RESIDENCIAL LAGUNA, NA 
BARRA DA TIJUCA/RJ, e sua correspondente fração ideal de 
18/1182, e correspondente a duas vagas de garagem. Avaliação: 
R$ 1.176.040,00 (Um milhão, cento e setenta e seis mil, 
quarenta reais). Conforme certidão do 9º RGI - matriculado sob 
o nº. 168.606, constando no ato AV-04 CONSTRUÇÃO: habite-
se em 21.09.91; R-09 PROMESSA DE COMPRA E VENDA:
à JAMILA CARRASO GONÇALVES, brasileira, viúva; R-10
CESSÃO: cedeu seus direitos a compra do imóvel a ALBERTO 
DE ARAUJO MARQUES e sua mulher JANE MARIA SIQUEIRA 
MARQUES; R-14 PENHORA: 21ª VT - Processo nº. 0025600-
89.1992.5.01.09211. Apresenta débito de IPTU de 1998; 2003 à 
2019 = R$ 104.797,73, mais acréscimos legais. Taxa de incêndio de 
2013 à 2018 = R$ 736,18. Venda livre e desembaraçada dos débitos 
de IPTU e TAXAS na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c Art. 908 
do PC. Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste 
edital, na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos 
nesses autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma do 
Art. 889 e seus incisos do CPC. Condição de pagamento: À vista, 
acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro, e ás custas de cartório 
de até 1% permitido. Para conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente Edital, que está afixado no Átrio do Fórum 
e nos autos acima. Rio de Janeiro, 03/05/2019. Eu, Teresa - Chefe 
de Serventia, mat. 01/30612, o fiz datilografar e subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação 
Indenizatório em fase de Execução proposta por ALEXANDRE 
NUNES BENINCASA E OUTRA em face de SPE JOAQUIM 
PINHEIRO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA E 
CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA 
- Processo nº. 0028973-45.2014.8.19.0203, passado na forma 
abaixo:O DR. OSCAR LATTUCA - Juiz de Direito Titular da Vara 
acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a SPE 
JOAQUIM PINHEIRO INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
LTDA – CNPJ Nº 07.787.320/0001-82 E CONSTRUTORA SANTA 
CECÍLIA DO RIO DE JANEIRO LTDA – CNPJ Nº 00.497.941/0001-
82, na pessoa dos seus representantes legais, na forma 
do Art. 889, Inciso I do CPC, que no dia 19/06/2019, às 13:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe, 
nº 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no sítio: www.gustavoleiloeiro.lel.br,
será vendido acima da avaliação, ou no dia 26/06/2019, pela 
melhor oferta, o imóvel situado na RUA JOAQUIM PINHEIRO, Nº 
377 - BLOCO 01 - COBERTURA 710 - FREGUESIA - JPA, COM
DIREITO A DUAS VAGAS. AVALIADO EM R$ 1.043.810,00 (Um 
milhão quarenta e três mil, oitocentos e dez reais). Conforme 
certidão do 9º RGI - matriculado sob o n° 361874, registrado 
em nome da SPE JOAQUIM PINHEIRO INCORPORADORA 
E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº. 07.787.320/0001-82; 
AV–5 CONSTRUÇÃO: habite-se concedido em 10/02/14; 
R–07 PENHORA EM 1º GRAU: Oriunda da própria ação; R–8
PENHORA EM 2º GRAU: 07ª VC – Regional de Jacarepaguá 
– Processo nº. 0033601-93.2013.8.19.0203. Apresenta débito 
de IPTU no exercício de 2015 á 2019 = R$ 24.911,12. Taxa de 
incêndio inscrição nº. 5102456-0, 2016 à 2018 = R$ 438,73. Venda 
Livre e Desembaraçada dos débitos de IPTU e TAXAS na forma 
do Art. 130, §único do CTN c/c §1º - art. 908 do CPC. Condição 
de pagamento: Arrematação à vista, acrescido de 5% de comissão 
ao Leiloeiro, e às custas de cartório. As certidões estão nos autos. 
Fica(m) o(s) executado(s) e credores por intermédio deste edital, 
na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos nesses 
autos intimados do Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 
e seus incisos do NCPC. E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de 
acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do NCPC, e está afixado no Átrio 
do Fórum. Rio de Janeiro, 14/05/2019. Eu, Antônio Pedro da Silva 
Machado - Responsável pelo Expediente – matr. 01/22994, o fiz 
datilografar e subscrevo.

B3 lança serviço para automatizar 
eventos das companhias abertas

A B3 lançou nesta terça-
feira um serviço para auto-
matizar a leitura e distribui-
ção de eventos corporativos 
divulgados recorrentemente 
pelas companhias de capital 
aberto em atas de assem-
bleias gerais ordinárias e ex-
traordinárias, comunicados 
ao mercado, avisos aos acio-
nistas e outros documentos.

O serviço utiliza tecno-
logia de machine learning
para ler, classificar e extrair 
desses documentos dados 
relevantes sobre proventos e 

divulgá-los para os clientes 
do produto, de forma orga-
nizada, assim que a notícia 
é publicada pelo emissor. O 
cliente consegue ainda ter 
acesso ao histórico das co-
municações relacionadas a 
cada evento corporativo para 
que ele possa acompanhar 
seu ciclo de vida, do início 
ao encerramento.

“Nosso objetivo com o 
produto é otimizar o trabalho 
de nossos clientes, principal-
mente custodiantes e aqueles 
que atuam no back office, que 

precisam acompanhar esses 
documentos e atuar com ce-
leridade para extrair deles 
todas as informações que pre-
cisam”, afirma Adolpho Bian-
chi, superintendente de Pro-
dutos, Serviços de Tecnologia 
e Market Data da B3.

Nesse primeiro momento, 
os robôs buscarão dados de 
cinco tipos de eventos corpo-
rativos: dividendos; dividen-
dos para BDRs; juros sobre 
capital próprio; subscrição e 
bonificação. A expectativa é 
de que, validado o formato, 

novos eventos sejam imple-
mentados ao longo dos pró-
ximos anos.

O pacote “Eventos Cor-
porativos” chega como uma 
funcionalidade do Up2data, 
o serviço de dados da B3 que 
disponibiliza dados de ca-
dastro de instrumentos, posi-
ções em aberto, informações 
de negócios, preço de ajuste 
e de referência, e indicado-
res econômicos dos merca-
dos de Commodities, Juros, 
Moedas, Renda Variável, en-
tre outras informações.

CVM suspende registros de duas companhias abertas
Devido a descumprimen-

tos da obrigação de prestação 
de informações à autarquia, 
a Superintendência de Rela-
ções com Empresas (SEP) 
da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) informou 
que foram suspensos os re-
gistros, das companhias Inn-

corp S.A. e Tecnosolo S.A 
– em recuperação judicial. 
A autarquia informou que as 
empresas descumpriram, há 
mais de um ano, da obriga-
ção de prestar informações 
(previstas na Instrução CVM 
480).

A área técnica alerta 

que, enquanto os registros 
estiverem suspensos, as 
companhias não podem ter 
os valores mobiliários por 
elas emitidos admitidos à 
negociação em mercados 
regulamentados, quais 
sejam: balcão organiza-
do, bolsa ou balcão não 

organizado. De acordo 
com a CVM, as referidas 
suspensões não eximem 
as companhias, seus con-
troladores e administra-
dores da responsabilidade 
decorrente das eventuais 
infrações cometidas até o 
cancelamento do registro.

Joint venture entre GSK e Pfizer começa com restrições
Desinvestimento 
do negócio 
de Magnésia 
Bisurada detido 
pela Pfizer

Na sessão de julgamento 
desta terça-feira, o Tribunal 
do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou, condi-
cionada a um Acordo de 
Desinvestimento, a joint 
venture formada pela com-
binação dos negócios das 
divisões de cuidados com a 
saúde dos laboratórios far-
macêuticos britânico GSK 
(GlaxoSmithKline) e o 
norte-americano americano 
Pfizer. 

As empresas anunciaram 
a fusão de suas atividades 
de medicamentos sem recei-
ta em dezembro de 2018. A 
previsão anterior era tornar 
a fusão efetiva no segundo 
semestre.

A empresa resultante da 
operação contará com par-

ticipação acionária majori-
tária da GSK, detentora de 
68%, enquanto a Pfizer fica-
rá com 32%. 

Negócios de US$ 12,7 bi

Com a criação da joint 
venture as companhias 
pretendem se fortalecer no 
mercado farmacêutico com 
maiores investimentos em 
pesquisa e desenvolvimen-
to, ciência voltada ao sis-
tema imunológico, uso de 
genética e tecnologia digi-
tal. O volume de negócios 
estimado é de US$ 12,7 bi-
lhões.

De acordo com a conse-
lheira relatora do ato de con-
centração, Paula Azevedo, 
foi constatado baixo poten-
cial ofensivo à concorrência 
nos mercados nacionais de 
produtos à base de cálcio; 
antifúngicos tópicos derma-
tológicos; produtos tópicos 
antirreumáticos e analgési-
cos; analgésicos não-narcó-
ticos; e antipiréticos isentos 
de prescrição. Contudo, o 
cenário pós-operação no 
mercado nacional de anti-
ácidos simples revela con-
centração elevada, fato que 

levanta preocupações con-
correnciais.

Restrições

Para sanar eventuais pre-
juízos ao ambiente compe-
titivo, as partes envolvidas 
na operação apresentaram 
proposta de Acordo em 
Controle de Concentrações 
(ACC) que traz como solu-
ção o desinvestimento do 
negócio de Magnésia Bisu-
rada detido pela Pfizer CH, 
que é o único medicamento 
ofertado pela empresa no 
mercado de antiácidos sim-
ples no Brasil. 

Os compromissos ali-
nhados no ACC certificam 
que o desinvestimento do 
negócio se dará de modo 
a resguardar sua compe-
titividade e relevância 
econômica para a empresa 
que adquirir esse ativo.

“O remédio propos-
to, portanto, elimina a 
sobreposição horizontal 
existente no mercado de 
antiácidos simples e sana 
as preocupações derivadas 
da alta concentração que o 
negócio combinado teria 
no referido mercado”, ex-

plicou a Paula Azevedo, 
no voto que conduziu a 
aprovação do ato de con-
centração.

GSK

A sede global da GSK está 
localizada em Londres, Rei-
no Unido, e a empresa conta 
com cerca de 100 mil pesso-
as em 115 países. Tem uma 
extensa rede de fábricas, 
além de centros de pesqui-
sa no Reino Unido, Estados 
Unidos, Espanha, Bélgica e 
China. As operações comer-
ciais estão espalhadas em 
todo o mundo. No Brasil, a 
empresa tem fábricas e es-
critórios no Rio de Janeiro e 
São Paulo.

A sede da Pfizer fica em 
Nova York. No Brasil, a em-
presa farmacêutica é líder 
em diversos segmentos tera-
pêuticos e exporta seus pro-
dutos para 60 países de todos 
continentes. A Pfizer chegou 
ao Brasil em 1952. Hoje, a 
companhia tem 1.900 fun-
cionários, distribuídos na 
Matriz, em São Paulo, uma 
unidade fabril em Itapevi e
escritórios em diversas capi-
tais brasileiras.
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Ata da AGE em 15/05/19, lavrada na forma de sumário. I - Data, Hora e 
Local da Assembleia: Aos 15/05/19, às 9h, na sede da Cia., na Rua São 
Januário, 485, São Cristóvão, RJ. II - Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de 
Presença de Acionistas da Cia.. III -  Convocação e Publicações: Dispen-
sadas as formalidades de convocação prévia em virtude da presença da 
integralidade dos acionistas representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme previsto no Art. 124 §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). IV
- Mesa: Presidente: Leonardo Fortuna Bernardo Ribeiro; Secretário: Fábio
Anderson de Freitas Pedro. V - Ordem do Dia: a) A Lavratura da Ata des-
ta Assembleia na forma de sumário; b) Ratificar a aprovação da mudança
da filial (CNPJ 00.845.661/0003-80) situada no Espírito Santo aprovada na
AGE arquivada na JUCERJA aos 22/12/17, retificando tão somente erro
material para consignar corretamente o novo endereço da filial, onde se lê
Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, nº 40 lojas 1 e 2 - Jardim Camburi - Vitória/
ES, leia-se Av. Judith Leão Castello Ribeiro, nº 40 sl. 202, Jardim Cam-
buri - Vitória/ES. c) Autorizar a Diretoria da Cia. a tomar as providências
necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata; e d) Assuntos 
Gerais. VI - Deliberações: Instalada a Assembleia, foram aprovadas por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições as matérias descritas
abaixo: a) Autorizada a lavratura da Ata a que se refere esta AGE na forma
de sumário nos termos do Art. 130 §1º da Lei 6.404/76. b) Aprovada a Rati-
ficar a aprovação da mudança da filial (CNPJ 00.845.661/0003-80), situada
no Espírito Santo aprovada na AGE arquivada na JUCERJA aos 22/12/17,
retificando tão somente erro material para consignar corretamente o novo
endereço da filial, onde se lê Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, nº 40 lojas
1 e 2 - Jardim Camburi - Vitória/ES, leia-se Av. Judith Leão Castello Ri-
beiro, nº 40 sala 202, Jardim Camburi - Vitória/ES. c) A Diretoria da Cia.
desde já fica autorizada a tomar as providências necessárias para efetivar
as deliberações tomadas nesta ata; d) Nenhum assunto de interesse geral
foi colocado em discussão. VII - Suspensão dos trabalhos e lavratura da
ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais qui-
sesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram suspensos os traba-
lhos pelo tempo necessário para lavratura desta ata, havendo-se autorizado 
a lavratura desta ata na forma de sumário. Reaberta a sessão, foi esta ata
lida, conferida, aprovada pelos acionistas da Cia. Membros da Mesa: Pre-
sidente: Leonardo Fortuna Bernardo Ribeiro, Secretário: Fábio Anderson
de Freitas Pedro. Acionistas Presentes: Jardim Pernambuco S.A., André
Vinícius Ribeiro Pinheiro e Ulysses Alexiades Neto. RJ, 15/05/19 às 12:47h.
Leonardo Fortuna Bernardo Ribeiro - Presidente, Fábio Anderson de Freitas 
Pedro - Secretário. Jucerja em 03/06/19 sob o nº 3638764. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

OFFICE TOTAL S.A.
Cia. Fechada

CNPJ/MF Nº 00.845.661/0001-18 
NIRE/JUCERJA 33.3.0031199-8

BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S.A.
CNPJ nº 15.011.651/0001-54 - NIRE 33.300.327.959

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 
2019. Data, Hora, Local: Em 18.4.2019, às 17h, na sede social, Rua Barão de 
Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. Mesa: 
Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Flávio Bitter. Presença Legal:
Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores 
Independentes. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores 
Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social 
findo em 31.12.2018, foram publicados em 15.4.2019 nos jornais “Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro”, páginas 3 e 4, e “Monitor Mercantil”, páginas 15 
e 16. Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com 
o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) tomaram
as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2) aprovaram
a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na 
Reunião daquele Órgão de 30.1.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-
se de documento lavrado em livro próprio, para a destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31.12.2018 no valor de R$142.103,10, após absorção
do prejuízo no valor de R$431,05, conforme segue: R$7.083,60 para a conta
“Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R$133.242,57 para a conta “Reserva
de Lucros - Estatutária”; e R$1.345,88 para pagamento de dividendos, o 
qual deverá ser feito até 31.12.2019.”; 3) elegeram para o cargo de Diretor
Gerente da Sociedade, o senhor Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado,
securitário, RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91, com domicílio na 
Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, 
SP, CEP 06472-900, com mandato coincidente com o dos demais membros 
da Diretoria, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na
Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021. O Diretor eleito 
arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude 
de condenação criminal. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com 
mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral
Ordinária que se realizar no ano de 2021, fica assim composta: Diretor-
Presidente: Manoel Antonio Peres, brasileiro, casado, médico, RG
8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão 
de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; 
Diretores Gerentes: Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado,
OAB/RJ nº 44.902, CPF 770.025.397/87; Curt Cortese Zimmermann,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 
553.914.780-49; Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG
1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91, todos com domicílio na Avenida
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 
06472-900; Flávio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/
IFP-RJ, CPF 044.453.707/46, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, 
parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; Diretores: Fabio 
Miranda Daher, brasileiro, casado, securitário, RG FF468987DPFRJ, CPF
075.763.917-82; Juliano Ribeiro Marcílio, brasileiro, casado, administrador
de empresas, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; Vinicius
Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP,
CPF 074.063.487-97, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º 
andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Sylvio
Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/
Detran-RJ, CPF 008.932.147/28; e Thais Jorge de Oliveira e Silva, brasileira,
casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42, ambos
com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; 4) ratificaram perante à Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, as designações de Diretor responsável: a) 
Manoel Antonio Peres - Diretor-Presidente, responsável pela Área Técnica
de Saúde; b) Flávio Bitter - Diretor Gerente, responsável pelo cumprimento 
do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores; e como Diretor de Relações com a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; e c) Vinicius Marinho da Cruz 
- Diretor, responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 
normas e procedimentos de contabilidade; 5) fixaram o valor mensal individual 
de R$1.000,00 (mil reais) para remuneração do administrador eleito, enquanto 
permanecer no exercício de suas funções na Sociedade. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as 
deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não 
se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, 
sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Manoel Antonio Peres;
Secretário: Flávio Bitter; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por
seu Diretor Geral, senhor Manoel Antonio Peres. Declaração: Declaramos
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
Presidente: Manoel Antonio Peres; Secretário: Flávio Bitter. Jucerja - Certifico
o arquivamento em 03/06/2019 sob o nº 00003638360.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL 
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E 
INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de cotas condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIMA BARROS em face de MARY 
CATARINA EVANGELISTA MOTA - Processo nº. 0149979-
82.2010.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA. MARISA 
SIMÕES MATTO PASSOS - Juíza de Direito da Vara acima, FAZ 
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente á MARY CATARINA 
EVANGELISTA MOTA – CPF nº 825.847.617-34, e MARIA 
CARMEN CORREIA CERQUEIRA – CPF nº. 021.551.097-68, 
esta na qualidade de Promitente Vendedora, na forma do Art. 
889 - Incisos I, VII e § Único do CPC, que no dia 17/06/2019, às 
14:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115, hall 
de entrada, Fórum Central - Castelo/RJ, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no sitio: www.
gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, 
será vendido acima da avaliação, ou no dia 24/06/2019, pelo 
valor mínimo de 50% do valor da avaliação, o DIREITO E AÇÃO
ao APARTAMENTO Nº 302, DO PRÉDIO SITO RUA LIMA 
BARROS, Nº 68 E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 
1/27 DO TERRENO NA FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO/RJ.  
Avaliação: R$ 166.179,00 (Cento e sessenta e seis mil, cento e 
setenta e nove reais).  Conforme certidão do 3º RGI - matriculado 
sob o n° 58.463, registrado no ato R-03 PROMESSA DE VENDA:
Promitente Comprado: MARY CATARINA EVANGELISTA MOTA, 
brasileira viúva; Promitente Vendedor: Maria Carmen Correia 
Cerqueira; R.04 PENHORA DO DIREITO E AÇÃO: Oriunda da 
própria ação. Débito de IPTU no exercício de 2009 á 2018 = R$ 
2.007,97, mas os acréscimos legais. Taxa de incêndio inscrição 
2368467-3, débito no exercício de 2013 á 2017 = R$ 461,46 . 
Venda Livre e Desembaraçada dos débitos de IPTU e TAXAS 
na forma do §único do art. 130 do CTN c/c § 1º, Art. 908 do 
CPC. Condição de pagamento: Arrematação à vista, acrescido 
de 5% de comissão ao Leiloeiro e ás Custas de Cartório de 1% 
até o máximo permitido. As certidões estão nos autos. Fica a 
executada e credores por intermédio deste edital, intimados do 
Leilão Público Presencial, na forma do Art. 889 e seus incisos 
do CPC. E para que cheque ao conhecimento de todos os 
interessados foi expedido o presente, que será publicado através 
do site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887, § 2º 
e 3º do CPC, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum. 
Rio de Janeiro, 10/05/2019. Eu, Rita Pereira - Responsável pelo 
Expediente – mat. 01/22057, o fiz datilografar e subscrevo. 

Cade libera Petrobras para 
vender ativos de refino
Assinatura 
do Termo de 
Compromisso de 
Cessação para o 
mercado de refino

A Petrobras informou 
que assinou com o Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
Termo de Compromisso 
de Cessação para o mer-
cado de refino. Segundo 
o comunicado feito nesta 
terça-feira, foi consolidado 
os entendimentos entre as 
partes sobre a execução de 
desinvestimento em ativos 
de refino no Brasil. 

Segundo a Petrobras, o 
termo tem por objeto pro-
piciar condições concor-
renciais, incentivando a 
entrada de novos agentes 
econômicos no mercado de 
refino, bem como suspender 
o inquérito administrativo 
instaurado pelo tribunal do 
Cade para investigar suposto 
abuso de posição dominante 
da estatal no segmento de re-
fino.

“Com a celebração desse 
Termo, dentre outros com-
promissos relacionados, a 
Petrobras está se compro-
metendo a vender integral-
mente os ativos de refino 
divulgados em comunicado 
de 26/04/19, com base em 
um cronograma acordado 
entre as partes, nos termos 
da Sistemática de Desinves-
timentos da companhia, se-

gundo o disposto no Decreto 
9.188/17, respeitadas as ava-
liações econômico-finan-
ceiras relativas a cada um 
dos ativos, bem como os re-
quisitos técnicos, jurídicos, 
financeiros e de complian-
ce por parte dos potenciais 
compradores”, destacou o 
comunicado.

Regras

O acordo também prevê 
que os seguintes ativos consi-
derados como potencialmen-
te concorrentes não poderão 
ser adquiridos por um mes-
mo comprador ou empresas 
de um mesmo grupo econô-
mico: Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM) e Refinaria 
Abreu e Lima (RNEST);  
Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas (REPAR) e Refina-

ria Alberto Pasqualini (RE-
FAP); e Refinaria Gabriel 
Passos (REGAP) e Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM). 
Adicionalmente, o crono-
grama e o cumprimento dos 
compromissos assumidos 
junto ao CADE serão acom-
panhados por um agente ex-
terno, a ser contratado pela 
Petrobras, segundo especifi-
cações a serem estabelecidas 
em comum acordo. 

A Petrobras considera 
que a assinatura do Termo 
consolida os esforços de 
cooperação entre o CADE e 
a companhia, dando maior 
segurança jurídica ao de-
sinvestimento já anuncia-
do. As etapas subsequentes 
dos projetos de desinvesti-
mento das refinarias serão 
divulgadas oportunamente 
ao mercado.

Preço médio da gasolina nas refinarias recua 3%
RJ tem o maior 
valor, R$ 1,77 e 
São Luiz o  
menor, R$ 1,59

Mais uma vez o presiden-
te Jair Bolsonaro optou pelo 
twitter na hora de fazer um 
comunicado importante. Ele 
anunciou, nesta terça-feira, 
em sua conta no Twitter, a 
redução no preço do litro da 
gasolina nas refinarias. Se-
gundo o presidente, o preço 
médio do combustível ven-
dido às distribuidoras caiu 
de R$ 1,81 para R$ 1,75. De 
acordo com a Petrobras, a 
redução no preço médio foi 
de 3%.

Pela tabela da Petrobras, o 

menor valor praticado pelas 
refinarias é na cidade de São 
Luís (R$ 1,59). Em seguida, 
vêm as cidades de Itacoatia-
ra, no Amazonas ( R$ 1,62); 
Ipojuca, em Pernambuco 
(R$ 1,65); e Guamaré, no 
Rio Grande do Norte, e Ma-
naus (R$ 1,66).Os maiores 
preços estão em Brasília (R$ 
1,89), Senador Canedo, em 
Goiás (R$ 1,88) e Uberaba 
(R$ 1,87), e Uberlândia (R$ 
1,85), ambas em Minas Ge-
rais.

No Estado de São Paulo 
os maiores preços são os de 
Ribeirão Preto (R$ 1,84), 
Barueri (R$ 1,83) e Paulí-
nia (R$ 1,79). No Rio de 
Janeiro, maior estado pro-
dutor de petróleo do país, 
a gasolina é vendida pela 
Refinaria de Duque de Ca-
xias a R$ 1,77 e na de Volta 

Redonda, a R$ 1,80.
Segundo a Petrobras, a 

política de preços para a ga-
solina e o diesel vendidos 
às distribuidoras tem como 
base o preço de paridade de 
importação, formado pelas 
cotações internacionais des-
ses produtos mais os custos 
que importadores teriam, 
como transporte e taxas por-
tuárias.

Paridade

“A paridade é necessária 
porque o mercado brasilei-
ro de combustíveis é aberto 
à livre concorrência, dando 
às distribuidoras a alterna-
tiva de importar os produ-
tos. Além disso, o preço 
considera uma margem que 
cobre os riscos (como vo-
latilidade do câmbio e dos 

preços)”, informou a com-
panhia em sua página na 
internet.

Ainda de acordo com a 
estatal, informa a agência 
Brasil , a gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras 
são diferentes dos produtos 
no posto de combustíveis. 
“São os combustíveis tipo A, 
ou seja, gasolina antes da sua 
combinação com o etanol, e 
diesel, também sem adição 
de biodiesel. Os produtos 
vendidos nas bombas ao 
consumidor final são forma-
dos a partir do tipo A mistu-
rados a biocombustíveis. Os 
preços que divulgamos aqui 
se referem aos produtos tipo 
A”, esclareceu a Petrobras. 
A lista completa dos preços 
praticados nas refinarias 
pode ser conferida na página
da empresa na internet.

Chamada para contratação 
da capacidade de transporte 
do Gasbol foi remarcada

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) in-
forma que o cronograma 
da chamada pública para 
contratação da capacidade 
de transporte no Gasoduto 
Bolívia-Brasil (Gasbol) foi 
alterado.

A publicação do edital 
da Transportadora Brasilei-
ra Gasoduto Bolívia Brasil 
(TBG), inicialmente prevista 
para 13 de junho, foi adiada 
para 30 de julho e, conse-
quentemente, foram esten-
didas as datas das etapas se-
guintes, informou a agência 
reguladora em comunicado 
nesta terça-feira.

Gás para Crescer

A chamada pública da 
TBG representa o primeiro 
passo na direção da imple-
mentação do regime de en-
trada e saída no transporte 
de gás natural no Brasil, tal 
como discutido no programa 
Gás para Crescer, capitane-
ado pelo Ministério das Mi-
nas e Energia. 

A edição do Decreto nº 
9616/2018 deu competência 
para que a ANP introduzisse 
o regime, que é um elemento 
fundamental para a entrada 
de novos agentes no merca-
do.

Segundo a empresa, o 
adiamento foi necessário 
devido ao grande volume e 
complexidade dos comen-
tários recebidos durante 
a consulta e audiência pú-
blica pelas quais passou a 
minuta do edital. “Tendo 
em vista a proximidade 

do vencimento do contra-
to de serviço de transporte 
firme de gás natural de-
nominado “Contrato TCQ 
Brasil”, a ANP solicitou 
à TBG que encaminhas-
se uma minuta de edital 
de Chamada Pública para 
contratação da capacidade 
de transporte no Gasoduto 
Bolívia-Brasil”, destacou 
o comunicado.

“Trata-se do o maior ga-
soduto brasileiro. Ele fez 
com que a participação do 
gás natural na matriz ener-
gética passe de cerca de 
3%, em 1999/2000, para de 
12 a 13% atualmente. E a 
chamada pública propicia a 
todos os agentes e carrega-
dores condições isonômicas 
de participação”, afirmou o 
diretor da ANP José Cesá-
rio Cecchi, na abertura da 
audiência pública, em 10 de 
abril.

Vencimento do contrato

O “Contrato TCQ Bra-
sil”, firmado em 25 de fe-
vereiro de 1999 entre a 
Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil 
S.A. (TBG) e a Petrobras, 
vence em 31 de dezem-
bro de 2019, e se refere a 
uma capacidade de 18,08 
milhões de metros cúbicos 
por dia de gás natural. A 
minuta de edital foi objeto 
de consulta e audiência pú-
blicas, e, após a aprovação 
do edital pela ANP, a TBG 
realizará, de forma indire-
ta, a chamada pública para 
contratação da capacidade.
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Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

JOÃO FORTES - RESULTADOS DE 2018

Demonstração de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Em milhares de Reais)

Demonstração do Valor Adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Rio de Janeiro, 17 de Maio de 2019 - A João Fortes Engenharia S.A (BOVESPA: JFEN3), tradicional construtora 
e incorporadora do país e pioneira na abertura de capital dentro de seu setor de atuação, divulga os resultados 
do ano de 2018. Mensagem da Administração: O ano de 2018 foi um ano de desafios para o setor imobiliário, no 
entanto, vimos um pequeno avanço na recuperação do setor e da economia em geral. Um marco importante do ano 
foi o desfecho das eleições presidenciais, culminando com a recuperação da confiança dos agentes econômicos 
e de alguns preços de ativos no mercado financeiro doméstico. Outro ponto de extrema relevância para o nosso 
setor foi a promulgação da Lei do Distrato (lei 13.768/18), que delimitou as regras para a desistência na compra 
de imóveis e no atraso na entrega do imóvel, após anos de insegurança jurídica. Apesar desses fatos, mantemos 
ainda uma expectativa conservadora em relação à retomada do setor durante o ano de 2019 pois precisam ser 
aprovadas reformas estruturais no Congresso Nacional para que o otimismo volte aos agentes econômicos. A 
finalização das construções em andamento e a redução do nível de endividamento da companhia foram, sem dúvida, 
os grandes desafios da João Fortes em 2018. Neste cenário, seguem abaixo os destaques deste período: Obras:
em 2018 finalizamos 2 obras, com 655 unidades, totalizando 43 empreendimentos entregues nos últimos cinco anos. 
Encerramos o ano com 9 projetos em andamento. Assim, nosso saldo a gastar de construção atingiu R$ 158 milhões 
no final de 2018 vs. R$ 237 milhões no ano anterior. Vendas: a comercialização atingiu R$ 207 milhões em 2018 

vs. R$ 274 milhões em 2017. Ao longo do ano realizamos campanhas de vendas e alcançamos a marca de 28% de 
vendas através da imobiliária própria, a House Vendas, que foca exclusivamente em nosso estoque remanescente. 
Distratos: acompanhando a tendência dos últimos 2 anos, tivemos uma redução no volume de distratos. Em 2018, 
os distratos foram de R$ 138 milhões vs. R$ 320 milhões no ano anterior. 51% dos distratos do ano se deram por 
iniciativa da própria companhia, para retomada de unidades inadimplentes. Landbank: em linha com o contexto 
de mercado, revimos os parâmetros de viabilidade de terrenos e regiões, e realizamos a venda e/ou rescisão de 
um terreno ao longo do ano. Com isso, o banco de terrenos terminou 2018 com potencial de R$ 824 milhões em 
VGV futuro. Administrativo: as despesas gerais e administrativas tiveram redução de 30% no ano (R$ 31 milhões 
vs. R$ 45 milhões em 2017), refletindo a continuidade do processo de adequação da nossa estrutura. Fluxo de 
caixa: geramos R$ 166 milhões de caixa das operações em 2018, apesar dos desafios de mercado e dos distratos. 
Endividamento: a dívida líquida atingiu R$ 599 milhões no final de 2018, redução de R$ 295 milhões em 12 meses. 
Continuando o ciclo de retorno dos investimentos, espera-se que o endividamento continue a cair no próximo ano. 
Por fim, reiteramos nossos compromissos neste mercado desafiador, destacando os esforços para entrega dos 
empreendimentos. Com resiliência e dedicação, esperamos superar as dificuldades. 
Administração da João Fortes Engenharia

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

Ativo Notas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.974 4.994 7.910 16.741 31.208 21.246
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de resultado 5.5 - - - 65 5 5
Contas a receber 7 39.261 74.014 124.921 325.584 528.212 787.269
Imóveis a comercializar 8 24.413 32.367 50.125 979.053 1.089.181 1.154.021
Impostos e contribuições a compensar 5.908 6.436 6.451 11.643 11.865 11.012
Direito real de aquisição - - - - 3.579 3.579
Outros ativos 10 33.544 33.201 20.358 79.554 82.744 116.002

107.100 151.012 209.765 1.412.640 1.746.794 2.093.134
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de resultado 5.5 - 40 1.482 3.503 6.175 7.109
Contas a receber 7 5.918 8.648 11.406 30.246 49.426 80.481
Contas a receber - alienação de 
investimento 2.636 2.553 2.458 2.636 2.553 2.458
Imóveis a comercializar 8 9.196 9.089 92.568 186.492 236.954 395.362
Valores a receber de partes 
relacionadas 17 464.248 489.864 565.487 63.477 76.695 85.081
Depositos judiciais 22 - - 434 2.170 2.170 2.524
Dividendos a receber 9 32.486 14.768 16.804 - - 175
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 20.1 - 23.381 - - 10.300 -
Outros ativos 10 - - - 6.337 11.171 6.232

514.484 548.343 690.639 294.861 395.444 579.422
Investimentos 11 1.043.093 1.095.299 1.159.469 3.092 8.584 10.143
Propriedade para investimento 12 - - - 18.384 - -
Imobilizado 13 2.377 2.648 2.961 3.848 4.733 5.866
Intangível 14 208 384 1.396 21.322 22.675 24.972

1.045.678 1.098.331 1.163.826 46.646 35.992 40.981
1.560.162 1.646.674 1.854.465 341.507 431.436 620.403

Total do ativo 1.667.262 1.797.686 2.064.230 1.754.147 2.178.230 2.713.537
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 15 140.738 184.327 266.624 494.164 598.222 560.038
Debêntures 16 53.615 242.182 217.325 53.615 242.182 217.325
Fornecedores 12.913 12.702 18.791 58.405 57.217 71.343
Contas a pagar por aquisição de 
imóveis 18.1 91.429 11.992 66.729 116.823 53.802 97.324
Adiantamentos de clientes 19 - 808 6.985 26.155 43.632 78.276
Salários e encargos sociais 360 851 1.176 2.102 4.539 6.069
Imposto de renda e contribuição 
social a pagar - - - 8.668 3.544 14.570
Demais tributos e contribuições a pagar 21 8.965 15.896 14.464 36.978 38.362 62.417
Dividendos a pagar 530 530 530 7.630 355 530
Provisão para garantia de obras 23 - - - 3.410 3.496 2.800
Programa de recuperação fiscal 17 3.075 211 615 2.641 4.493
Obrigações pela aquisição de Direitos - - - - 3.579 3.579
Provisão para recisões a pagar 24 5.446 5.711 6.012 87.752 90.537 49.484
Outros passivos 25 5.856 6.021 17.863 31.518 42.787 53.239

319.869 484.095 616.710 927.835 1.184.895 1.221.487
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15 27.830 22.310 96.064 72.024 91.481 327.510
Debêntures 16 240.000 240.000 333.143 - - 93.143
Valores a pagar para partes 
relacionadas 17 337.290 206.321 220.558 102.771 46.566 112.752
Contas a pagar por aquisição de 
imóveis 18.1 - 45.600 45.600 28.908 76.383 120.534
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 20.1 28.889 - 32.957 46.074 - 60.745
Demais contribuições sociais diferidas 1.916 2.119 2.545 5.196 6.042 8.402
Programa de Recuperação Fiscal 1.393 1.393 1.606 2.912 58.026 12.421
Provisão para contingências 22 163.728 125.449 89.779 237.442 144.314 100.202
Provisão para garantia de obras 23 - - - 6.703 7.833 10.665
Provisão para passivo a descoberto 
de controladas 11 205.214 144.887 75.603 - - -
Adiantamentos de clientes 19 - - - 2.605 2.037 6.493
Outros passivos 25 4.974 9.680 21.289 60.838 50.618 69.271

1.011.234 797.759 919.144 565.473 483.300 922.138
Patrimônio líquido

Capital social
27.1 / 
27.2 2.103.387 1.851.386 1.440.888 2.103.387 1.851.386 1.440.888

Ações em tesouraria 27.3 (12.058) (12.058) (12.058) (12.058) (12.058) (12.058)
Operação com não Controladores (1.011) (1.011) (1.011) (1.011) (1.011) (1.011)
Prejuízos acumulados (1.754.159) (1.322.485) (899.443) (1.754.159) (1.322.485) (899.443)

336.159 515.832 528.376 336.159 515.832 528.376
Participação dos não controladores - - - (75.320) (5.797) 41.536
Total do patrimônio líquido 336.159 515.832 528.376 260.839 510.035 569.912
Total do passivo e patrimônio líquido 1.667.262 1.797.686 2.064.230 1.754.147 2.178.230 2.713.537
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Demonstração dos resultados Notas
01/01/2018

a 31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
01/01/2018 a 

31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
Receita líquida das vendas e da prestação de serviços 28 8.117 28.726 98.781 160.486
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 28 (16.078) (49.328) (160.770) (231.272)
Lucro bruto 28 (7.961) (20.602) (61.989) (70.786)
Receitas (despesas) operacionais
Comerciais 31.1 (2.725) (7.025) (23.251) (32.543)
Reversão/ Provisão das Perdas Estimadas de Créditos (5.666) 7.794 (14.537) (7.649)
Gerais e administrativas 31.2 (11.215) (21.019) (45.278) (44.875)
Honorários da Administração 17.1 (829) (1.162) (2.282) (3.583)

(20.435) (21.412) (85.348) (88.650)
Outras despesas operacionais 30 (62.970) (176.214) (233.217) (358.221)
Outras receitas operacionais 30 2.509 64.782 2.968 77.685

(60.461) (111.432) (230.249) (280.536)
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro e das participações societárias (88.857) (153.446) (377.586) (439.972)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 29 (12.616) (16.967) (74.363) (103.431)
Receitas financeiras 29 17.821 13.186 42.230 17.942

29 5.205 (3.781) (32.133) (85.489)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 11 (337.373) (321.635) (27.129) (6.671)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (421.025) (478.862) (436.848) (532.132)
Imposto de renda e contribuição social
Do período 20.2 - - (10.950) (9.238)
Diferidos 20.2 14.597 56.337 19.979 70.817

14.597 56.337 9.029 61.579
Prejuízo líquido do exercício 32 (406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
Atribuível a
Acionista da Companhia (406.428) (422.525) (406.428) (422.525)
Participação dos não controladores - - (21.391) (48.028)

(406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
Prejuízo líquido por ação (básico e diluído)
 do capital social 32 (1,9618) (1,0048)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

Demonstração dos resultados abrangentes
01/01/2018 a 

31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
01/01/2018

a 31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
Lucro Líquido do período (406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total (406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
Atribuído a sócios da empresa controladora (406.428) (422.525) (406.428) (422.525)
Atribuído a sócios não controladores - - (21.391) (48.028)

(406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Demonstrações dos fluxos de caixa  Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Demonstração dos fluxo de caixa
01/01/2018 a 

31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
01/01/2018 a 

31/12/2018
01/01/2017 a 

31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e 
  da contribuição social (421.025) (478.862) (436.848) (532.132)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
Resultado na alienação de participação 1.027 26.604 1.027 26.604
Depreciação e amortização 757 1.743 1.414 2.025
Provisão para contingências e reversão de provisões 27.122 36.303 76.170 55.041
Resultado da equivalência patrimonial 337.373 321.635 27.129 6.671
Juros provisionados 67.053 98.977 141.570 184.785
Pis e cofins diferidos 14.394 55.911 19.133 68.458
Imposto de renda e contribuição social diferidos 52.270 (56.338) 56.374 (71.045)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado 78.971 5.973 (114.031) (259.593)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 36.885 53.665 220.814 290.112
Imóveis a comercializar 7.847 101.237 160.590 223.248
Impostos e contribuições a compensar 528 15 222 (853)
Gastos com vendas a propriar (23) (4.011) (1.689) (8.046)
Outros ativos (320) (8.832) 13.292 36.365
Fornecedores 211 (6.089) 1.188 (14.126)
Contas a pagar por aquisição de imóveis 33.837 (54.737) 15.546 (87.673)
Salários e encargos sociais (491) (325) (2.437) (1.530)
Tributos a pagar (9.989) 4.083 (58.524) 19.698
Provisões 11.157 (199) 15.742 (12.711)
Adiantamentos de clientes (808) (6.177) (16.909) (39.100)
Outros passivos (5.136) (23.752) (7.473) 11.948

152.669 60.851 226.331 157.739
Caixa utilizado nas operações
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos (15.753) (96.943) (54.154) (145.161)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (5.826) (20.264)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 136.916 (36.092) 166.351 (7.686)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Aumento) dos investimentos (225.867) (215.302) (22.664) (32.233)
(Aumento) da propriedade para investimento - - (18.384) -
(Aumento) / Redução de bens do ativo imobilizado e intangível (310) (418) 824 1.404
Ativos financeiros e instrumentos financeiros 40 1.442 2.672 934
Valor recebido (concedido) pela alienação de investimentos (83) (95) (83) (95)
Dividendos recebidos (17.718) 2.036 - 175
Mútuos recebidos (concedidos) à controladas 70.805 125.115 (9.698) -
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de 
investimento (173.133) (87.222) (47.333) (29.815)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
De terceiros
Amortização de empréstimos e financiamentos (68.108) (151.155) (215.739) (286.835)
Ingressos de empréstimos e financiamentos 5.232 14.000 31.301 70.296
Debêntures (215.060) (89.216) (215.060) (89.216)
Dos acionistas/partes relacionadas
Aumento de capital 252.001 201.899 252.001 201.899
Adiantamento para futuro aumento de capital - 208.599 - 208.599
Dividendos pagos - - 7.275 (175)
Obtenção (concessão) de empréstimos com outras partes 
relacionadas 61.132 (63.729) 54.473 (57.800)
Outros movimentos de acionistas não controladores - - (47.736) 695
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 35.197 120.398 (133.485) 47.463
Aumento / (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.020) (2.916) (14.467) 9.962
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.994 7.910 31.208 21.246
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 3.974 4.994 16.741 31.208
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Atribuível aos acionistas da controladora

Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido

Capital
social

Operação
com não 
controla-

dores

Ações
em te-

souraria

Prejuízos
acumu-

lados Total

Participa-
ção dos 

não con-
troladores

Total do 
patri-

mônio
líquido

Em 31 de dezembro de 2016 1.440.888 (1.011) (12.058) (899.443) 528.376 41.536 569.912
Operações com não controladores - - - - - 695 695
Participação de minoritários em 
controladas
Redução de participação acionária - - - (517) (517) - (517)
Transação de Capital com os sócios
Aumento de capital 201.899 - - - 201.899 - 201.899
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 208.599 - - - 208.599 - 208.599
Prejuízo do período - - - (422.525) (422.525) (48.028) (470.553)
Em 31 de dezembro de 2017 
(Reapresentado) 1.851.386 (1.011) (12.058) (1.322.485) 515.832 (5.797) 510.035
Reconhecimento de perda de crédito 
esperada conforme o CPC 48 / IFRS 9 - - (25.246) (25.246) (396) (25.642)
Operações com não controladores - - - - - 683 683
Redução de participação acionária - - - - - (48.419) (48.419)
Transação de Capital com os sócios
Aumento de capital 252.001 - - - 252.001 - 252.001
Prejuízo do período - - - (406.428) (406.428) (21.391) (427.819)
Em 31 de dezembro de 2018 2.103.387 (1.011) (12.058) (1.754.159) 336.159 (75.320) 260.839
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

Demonstração do valor adicionado 
Receitas

01/01/2018 a 
31/12/2018

01/01/2017 a 
31/12/2017

01/01/2018 a 
31/12/2018

01/01/2017 a 
31/12/2017

  Incorporação, revenda de imóveis e serviços 8.937 31.983 103.671 168.750
  Outras receitas operacionais 2.509 64.782 2.968 77.685

11.446 96.765 106.639 246.435
Insumos adquiridos de terceiros
  Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e 
    dos serviços prestados (15.937) (49.132) (153.105) (215.697)
  Materiais, energias, servs. de terceiros e outros (9.639) (7.533) (60.979) (56.454)
  Outras despesas operacionais (24.407) (140.832) (119.106) (320.033)
  Despesas com provisões (38.564) (35.381) (114.111) (38.188)

(88.548) (232.878) (447.301) (630.372)
Valor Adicionado Bruto (77.101) (136.113) (340.662) (383.937)
  Retenções:
    Depreciação (757) (1.743) (1.414) (2.025)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (77.858) (137.856) (342.076) (385.962)
Valor adicionado recebido em transferência
  Resultado de equivalência patrimonial (337.373) (321.635) (27.129) (6.671)
  Receita financeiras 17.821 13.186 42.230 17.942

(319.552) (308.449) 15.101 11.271
Valor adicionado total a distribuir (397.410) (446.305) (326.975) (374.691)
Distribuição do valor adicionado
    Pessoal
    Remuneração direta 8.287 9.287 27.243 40.145
    Honorários da administração 829 1.162 2.282 3.583
  Impostos, taxas e contribuições
    Federais (13.778) (53.082) (4.491) (54.072)
    Municipais - 2 352 756
  Remuneração capital de terceiros
    Juros 12.616 16.967 74.363 103.431
    Aluguéis 1.064 1.884 1.095 2.019
Lucros retidos/prejuízo do exercício (406.428) (422.525) (427.819) (470.553)
Valor adicionado distribuído (397.410) (446.305) (326.975) (374.691)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

1 Contexto operacional. A João Fortes Engenharia S.A. é uma sociedade anônima constituída em 28 de setembro 
de 1957, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e filiais em Brasília e Salvador. A Com-
panhia possui capital aberto desde 1973 e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
- BM&FBOVESPA S.A. - sob o código JFEN3. A João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”) tem como objetivo
social: a) a indústria de construção civil; b) a elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia civil, 
a execução de trabalhos e a prestação de quaisquer serviços de engenharia civil; c) a elaboração de estudos e 
projetos e a execução de serviços em geral de engenharia elétrica, engenharia hidráulica, de irrigação, de sanea-
mento e de engenharia agronômica; d) as incorporações imobiliárias e a comercialização de imóveis; e) o planeja-
mento, implantação e a comercialização de loteamentos, condomínios horizontais, residenciais, comerciais ou in-
dustriais; f) a administração e a locação de bens imóveis próprios; h) assunção de suas responsabilidades sociais e 
ambientais diante da sociedade e de seu público alvo; e i) tudo o mais que se fizer necessário para perfeita realiza-
ção dos referidos objetivos. As sociedades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empre-
endimento, de forma isolada ou em conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os 
custos corporativos, gerenciais e operacionais da Companhia. A deterioração do ambiente de negócios e a situação 
política e econômica vivida pelo país, caracterizados por alta de juros, aliados à queda na atividade econômica, à 
redução no acesso ao crédito imobiliário e momentâneo baixo nível de investimento, são fatores que contribuíram 
para queda nas vendas e aumento de distratos, levando a uma elevação das despesas financeiras e do fluxo de 
caixa requerido ao serviço da dívida. Consequentemente, a Companhia apresentou prejuízo de R$346.988 na con-
troladora e R$367.602 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (R$422.525 na controladora 
e R$462.882 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017). No decorrer do ano de 2017 a com-
panhia apresentou uma geração de caixa operacional positiva (consolidado), contudo no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, devido ao grande volume de amortizações de empréstimos e juros de empréstimos no período 
a companhia apresentou uma geração de caixa operacional negativa. A companhia gerenciou sua necessidade de 
liquidez através de renovação e alongamento de operações existentes e aumento de capital (vide Nota Explicativa 
nº 27.2). Para fazer frente às necessidades de vencimento de sua dívida e fluxo operacional, a companhia vem 
trabalhando em negociações nas seguintes frentes, cujo sucesso é fundamental para transpor os desafios do con-
texto atual: (i) estruturação de financiamentos vinculados à projetos; (ii) renovação e alongamento de operações 
existentes dentro dos limites que já possui junto às instituições financeiras com que opera; (iii) venda de ativos; (iv) 
novas operações de financiamento junto a instituições financeiras ou fundos de investimento. Todos os valores 
apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma. A emissão destas informações individuais e consolidadas, foram aprovadas pelo Conselho de Adminis-
tração da Companhia em 26 de abril de 2019. 2 Apresentação das demonstrações contábeis e resumo das 
principais práticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consis-
tente em todos os exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Declaração de conformi-
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dade. As demonstrações contábeis individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são publicadas juntas com as 
demonstrações contábeis consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e também de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária do Brasil, como aprovadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais consideram, adicio-
nalmente, a orientação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre aplicação CPC 47 (IFRS15) aplicá-
veis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil com referência aos aspectos de transferência de controle na 
venda de unidades imobiliárias. Essas práticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados. 2.2. Base de preparação das demonstrações contábeis. Em 25 de abril de 2019, o 
Conselho de Administração da Companhia aprovou as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia e autorizou sua divulgação. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histó-
rico como base de valor e ajustadas para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado 
do exercício. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também 
o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis da Companhia. As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes ao custo 
orçado total dos empreendimentos, seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e de intangíveis, além da determi-
nação de provisões para tributos e contingências e outras similares, cujos resultados reais podem apresentar varia-
ções em relação às estimativas. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior comple-
xidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, 
estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3. As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos ne-
gócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades 
durante a elaboração das demonstrações contábeis. (i) Demonstrações contábeis individuais. As demonstrações 
contábeis individuais, identificadas como “controladora”, foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e são divulgadas em conjunto com 
demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações contábeis individuais da Companhia não são conside-
radas em conformidade com o International Financial Reporting Standards (IFRS), uma vez que consideram a capi-
talização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas nas demonstrações financeiras da controladora. Pelo 
fato de não haver diferença entre os patrimônios líquidos e os resultados da controladora e consolidado, a Compa-
nhia optou por apresentar essas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. (ii) Demonstrações 
contábeis consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme 
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). Especificamente as demonstrações contábeis consolidadas estão 
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorpora-
ção imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de 
unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela 
CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre na aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 - Receita 
de contratos com clientes (IFRS 15). 2.3. Consolidação. (i) Demonstrações contábeis consolidadas. As seguintes 
políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas. a. Controladas. Con-
troladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a Companhia tem o poder 
de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do 
que metade dos direitos a voto (capital votante). Nas sociedades em que a Companhia detém menos de 50% do 
capital votante, acordos garantem à Companhia direito de veto em decisões que afetem significativamente os negó-
cios da sociedade, garantindo-lhe o controle compartilhado, as quais são consolidadas de forma proporcional à 
participação societária nessas sociedades. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para a companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina. A Contro-
ladora usa o método de contabilização da aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contrapresta-
ção transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e 
instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo 
ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com 
aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os 
passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos 
valores justos na data da aquisição. A Controladora reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto 
pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos 
da adquirida. A mensuração da participação não controladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição 
realizada. O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer participação 
patrimonial, anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação do grupo de ativos líquidos identificáveis 
adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor justo dos 
ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do 
exercício. Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolida-
das, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a opera-
ção forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são 
alteradas e as suas demonstrações contábeis ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos 
dados financeiros a serem consolidados com as políticas adotadas pela  Controladora. b. Transações e participa-
ções não controladoras. A Companhia trata as transações com participações não controladoras como transações 
com proprietários de ativos da Companhia. Para as compras de participações não controladoras, a diferença entre 
qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada 
no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações não controladoras também são 
registrados no patrimônio líquido. Quando a Companhia deixar de ter o controle, qualquer participação retida na 
entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. c. Conso-
lidação. Na consolidação foram eliminadas as parcelas correspondentes aos saldos dos ativos e passivos, bem 
como as receitas e despesas decorrentes de transações entre as sociedades. Transações entre companhias, saldos 
e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os pre-
juízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impair-
ment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações contábeis 
ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as 
políticas adotadas pela controladora. Para as sociedades controladas sob controle conjunto (“joint ventures”), as 
informações não são consolidadas, sendo os respectivos investimentos mensurados pelo método de equivalência 
patrimonial. Diferenças de práticas contábeis entre as controladas e a controladora, quando aplicável, são ajustadas 
às práticas contábeis da controladora, para fins de registro do resultado de equivalência patrimonial na controladora, 
como também para fins de consolidação. As demonstrações contábeis consolidadas compreendem as demonstra-
ções contábeis da João Fortes Engenharia S.A. e de suas sociedades controladas (individualmente ou criadas para 
propósitos específicos de administração de empreendimentos imobiliários), conforme detalhado na nota explicativa 
11. (ii) Demonstrações contábeis individuais. Nas demonstrações contábeis individuais, preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial.
Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais quanto nas demonstrações contábeis 
consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. 2.4.
Apresentação de informação por segmento. As informações por segmentos operacionais são apresentadas de 
modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal 
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos 
segmentos operacionais, é a Diretoria-Executiva responsável inclusive pela tomada das decisões estratégicas da 
Companhia. 2.5. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de 
cada uma das empresas da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual 
a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresenta-
das em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Consolidado. 
2.6. Reapresentação. Entre os exercícios de 2011 e de 2013 a Companhia adquiriu nove empresas que na época 
não se enquadravam na definição de negócio, nos termos do pronunciamento técnico CPC 15 (R1) – Combinação 
de Negócios, mas sim como ativo, e desta forma as registraram como se tivesse adquirido um ativo quando da di-
vulgação das demonstrações contábeis. Isto é, apenas na apresentação das demonstrações contábeis quando di-
vulgadas, os saldos das empresas adquiridas eram classificados linha a linha como ativos, passivos e resultado 
dentro da controladora. Após o período da aquisição as empresas se tornaram um negócios contudo continuaram 
sendo divulgada como sendo um ativo da controladora. Em 2018 para corrigir este procedimento a Companhia 
deixou de divulgar como sendo um Ativo como segue: - retirou os valores de ativo, passivo e resultado, linha a linha 
da Controladora (Companhia). - está divulgando as empresas adquiridas como investimento no ativo não circulante 
e as consolidando. 

Controladora
Ativo 31/12/2017 01/01/2017

Circulante

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Caixa e equivalentes de caixa 16.968 (11.974) 4.994 8.518 (608) 7.910
Contas a receber 152.364 (78.350) 74.014 255.495 (130.574) 124.921
Imóveis a comercializar 247.534 (215.167) 32.367 235.065 (184.940) 50.125
Impostos e contribuições a compensar 6.720 (284) 6.436 6.688 (237) 6.451
Outros ativos 44.678 (11.477) 33.201 31.246 (10.888) 20.358

468.264 (317.252) 151.012 537.012 (327.247) 209.765
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por meio de 
resultado 40 - 40 7.109 (5.627) 1.482
Contas a receber 49.655 (41.007) 8.648 55.007 (43.601) 11.406
Contas a receber - alienação de investimento 2.553 - 2.553 2.458 - 2.458
Imóveis a comercializar 107.705 (98.616) 9.089 189.100 (96.532) 92.568
Valores a receber de partes relacionadas 510.314 (20.450) 489.864 560.827 4.660 565.487
Depositos judiciais - - - 373 61 434
Dividendos a receber 13.520 1.248 14.768 15.556 1.248 16.804
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20.259 3.122 23.381 - - -
Outros ativos 1.592 (1.592) - 369 (369) -

705.638 (157.295) 548.343 830.799 (140.160) 690.639
Investimentos 710.382 384.917 1.095.299 789.071 370.398 1.159.469
Imobilizado 2.660 (12) 2.648 2.977 (16) 2.961
Intangível 384 - 384 1.395 1 1.396

713.426 384.905 1.098.331 793.443 370.383 1.163.826
1.419.064 227.610 1.646.674 1.624.242 230.223 1.854.465

Total do ativo 1.887.328 (89.642) 1.797.686 2.161.254 (97.024) 2.064.230
Controladora

Passivo 31/12/2017 01/01/2017

Circulante

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Empréstimos e financiamentos 212.792 (28.465) 184.327 322.291 (55.667) 266.624
Debêntures 242.182 - 242.182 217.325 - 217.325
Fornecedores 17.575 (4.873) 12.702 25.115 (6.324) 18.791
Contas a pagar por aquisição de imóveis 24.191 (12.199) 11.992 67.654 (925) 66.729
Adiantamentos de clientes 16.381 (15.573) 808 23.076 (16.091) 6.985
Salários e encargos sociais 1.240 (389) 851 1.538 (362) 1.176
Imposto de renda e contribuição social a pagar 93 (93) - 2.380 (2.380) -
Demais tributos e contribuições a pagar 18.078 (2.182) 15.896 19.461 (4.997) 14.464
Dividendos a pagar 530 - 530 530 - 530
Programa de recuperação fiscal 8.874 (5.799) 3.075 429 (218) 211
Rescisões a Pagar 19.903 (14.192) 5.711 10.408 (4.396) 6.012
Outros passivos 15.007 (8.986) 6.021 23.775 (5.912) 17.863

576.846 (92.751) 484.095 713.982 (97.272) 616.710
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 22.310 - 22.310 96.064 - 96.064
Debêntures 209.000 31.000 240.000 302.143 31.000 333.143
Valores a pagar para partes relacionadas 218.166 (11.845) 206.321 215.032 5.526 220.558
Contas a pagar por aquisição de imóveis 48.925 (3.325) 45.600 60.199 (14.599) 45.600
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - 37.948 (4.991) 32.957
Demais contribuições sociais diferidas 3.798 (1.679) 2.119 4.599 (2.054) 2.545
Programa de Recuperação Fiscal 1.517 (124) 1.393 2.410 (804) 1.606
Provisão para contingências 125.691 (242) 125.449 89.779 - 89.779
Provisão para passivo a descoberto de 
controladas 144.886 1 144.887 75.603 - 75.603
Outros passivos 20.357 (10.677) 9.680 35.119 (13.830) 21.289

794.650 3.109 797.759 918.896 248 919.144
Patrimônio líquido
Capital social 1.851.386 - 1.851.386 1.440.888 - 1.440.888
Ações em tesouraria (12.058) - (12.058) (12.058) - (12.058)
Operação com não Controladores (1.011) - (1.011) (1.011) - (1.011)
Prejuízos acumulados (1.322.485) - (1.322.485) (899.443) - (899.443)
Total do patrimônio líquido 515.832 - 515.832 528.376 - 528.376
Total do passivo e patrimônio líquido 1.887.328 (89.642) 1.797.686 2.161.254 (97.024) 2.064.230

Consolidado
Ativo 31/12/2017 01/01/2017

Circulante

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Caixa e equivalentes de caixa 30.689 519 31.208 20.786 460 21.246
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 5 - 5 5 - 5
Contas a receber 428.141 100.071 528.212 729.494 57.775 787.269
Imóveis a comercializar 1.036.817 52.364 1.089.181 1.102.650 51.371 1.154.021
Impostos e contribuições a compensar 11.836 29 11.865 10.983 29 11.012
Direito real de aquisição 3.579 - 3.579 3.579 - 3.579
Outros ativos 81.993 751 82.744 115.800 202 116.002

1.593.060 153.734 1.746.794 1.983.297 109.837 2.093.134
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 6.175 - 6.175 7.109 - 7.109
Contas a receber 140.829 (91.403) 49.426 119.231 (38.750) 80.481
Contas a receber - alienação de investimento 2.553 - 2.553 2.458 - 2.458
Imóveis a comercializar 236.968 (14) 236.954 395.361 1 395.362
Valores a receber de partes relacionadas 100.769 (24.074) 76.695 85.025 56 85.081
Depositos judiciais 2.170 - 2.170 2.524 - 2.524
Dividendos a receber 175 (175) - 175 - 175
Imposto de renda e contribuição social diferidos 32.166 (21.866) 10.300 - - -
Outros ativos 6.398 4.773 11.171 5.124 1.108 6.232

528.203 (132.759) 395.444 617.007 (37.585) 579.422
Investimentos 8.583 1 8.584 10.407 (264) 10.143
Imobilizado 4.733 - 4.733 5.864 2 5.866
Intangível 22.675 - 22.675 24.972 - 24.972

35.991 1 35.992 41.243 (262) 40.981
564.194 (132.758) 431.436 658.250 (37.847) 620.403

Total do ativo 2.157.254 20.976 2.178.230 2.641.547 71.990 2.713.537
Consolidado

Passivo 31/12/2017 01/01/2017

Circulante

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Empréstimos e financiamentos 594.628 3.594 598.222 556.584 3.454 560.038
Debêntures 242.182 - 242.182 217.325 - 217.325
Fornecedores 55.541 1.676 57.217 69.520 1.823 71.343
Contas a pagar por aquisição de imóveis 53.802 - 53.802 95.249 2.075 97.324
Adiantamentos de clientes 43.583 49 43.632 78.220 56 78.276
Salários e encargos sociais 4.537 2 4.539 6.039 30 6.069
IR e CS s/lucro líquido a pagar 3.418 126 3.544 14.461 109 14.570
Demais tributos e contribuições sociais a pagar 38.267 95 38.362 62.087 330 62.417
Dividendos a pagar 530 (175) 355 530 - 530
Provisão para garantia de obras 3.496 - 3.496 2.800 - 2.800
Programa de recuperação fiscal 8.250 (5.609) 2.641 3.040 1.453 4.493
Obrigações pela aquisição de Direitos 3.579 - 3.579 3.579 - 3.579
Rescisões a Pagar 89.490 1.047 90.537 49.029 455 49.484
Outros passivos 42.729 58 42.787 53.182 57 53.239

1.184.032 863 1.184.895 1.211.645 9.842 1.221.487
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 91.481 - 91.481 327.510 - 327.510
Debêntures - - - 93.143 - 93.143
Valores a pagar para partes relacionadas 69.506 (22.940) 46.566 112.736 16 112.752
Contas a pagar por aquisição de imóveis 74.307 2.076 76.383 120.534 - 120.534
Imposto de renda e contribuição social diferidos 21.528 (21.528) - 59.980 765 60.745
Demais contribuições sociais diferidas 6.020 22 6.042 8.121 281 8.402
Programa de Recuperação Fiscal 51.849 6.177 58.026 13.719 (1.298) 12.421
Provisão para contingências 143.592 722 144.314 100.202 - 100.202
Provisão para garantia de obras 7.833 - 7.833 10.665 - 10.665
Adiantamentos de clientes 2.037 - 2.037 6.493 - 6.493
Outros passivos 49.957 661 50.618 68.807 464 69.271

518.110 (34.810) 483.300 921.910 228 922.138
Patrimônio líquido
Capital social 1.851.386 - 1.851.386 1.440.888 - 1.440.888
Ações em tesouraria (12.058) - (12.058) (12.058) - (12.058)
Operação com não Controladores (1.011) - (1.011) (1.011) - (1.011)
Prejuízos acumulados (1.322.485) - (1.322.485) (899.443) - (899.443)

515.832 - 515.832 528.376 - 528.376
Participação dos não controladores (60.720) 54.923 (5.797) (20.384) 61.920 41.536
Total do patrimônio líquido 455.112 54.923 510.035 507.992 61.920 569.912
Total do passivo e patrimônio líquido 2.157.254 20.976 2.178.230 2.641.547 71.990 2.713.537

31/12/2017
Controladora Consolidado

Demonstração dos resultados

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente

divulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Receita líquida das vendas e da prestação de serviços 42.185 (13.459) 28.726 165.162 (4.676) 160.486
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (62.319) 12.991 (49.328) (232.508) 1.236 (231.272)
Lucro bruto (20.134) (468) (20.602) (67.346) (3.440) (70.786)
Receitas (despesas) operacionais
Comerciais (9.544) 2.519 (7.025) (32.128) (415) (32.543)
Reversão/ Provisão das Perdas Estimadas de Créditos 6.769 1.025 7.794 (6.826) (823) (7.649)
Gerais e administrativas (21.492) 473 (21.019) (44.704) (171) (44.875)
Honorários da Administração (1.161) (1) (1.162) (3.583) - (3.583)

(25.428) 4.016 (21.412) (87.241) (1.409) (88.650)
Outras despesas operacionais (181.311) 5.097 (176.214) (356.421) (1.800) (358.221)
Outras receitas operacionais 64.785 (3) 64.782 77.685 - 77.685

(116.526) 5.094 (111.432) (278.736) (1.800) (280.536)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 
e das participações societárias (162.088) 8.642 (153.446) (433.323) (6.649) (439.972)
Resultado financeiro
Despesas financeiras (32.366) 15.399 (16.967) (102.108) (1.323) (103.431)
Receitas financeiras 14.354 (1.168) 13.186 17.780 162 17.942

(18.012) 14.231 (3.781) (84.328) (1.161) (85.489)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial (298.098) (23.537) (321.635) (6.672) 1 (6.671)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (478.198) (664) (478.862) (524.323) (7.809) (532.132)
Imposto de renda e contribuição social
Do período (1.684) 1.684 - (9.082) (156) (9.238)
Diferidos 57.357 (1.020) 56.337 70.523 294 70.817

55.673 664 56.337 61.441 138 61.579
Prejuízo líquido do exercício (422.525) - (422.525) (462.882) (7.671) (470.553)
Atribuível a
Acionista da Companhia (422.525) - (422.525) (422.525) - (422.525)
Participação dos não controladores - - - (40.357) (7.671) (48.028)

(422.525) - (422.525) (462.882) (7.671) (470.553)
2017

Controladora Consolidado

Demonstração dos resultados abrangentes

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente

divulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Lucro Líquido do período (422.525) - (422.525) (462.882) (7.671) (470.553)
Outros resultados abrangentes - - - - - -
Resultado abrangente total (422.525) - (422.525) (462.882) (7.671) (470.553)
Atribuído a sócios da empresa controladora (422.525) - (422.525) (422.525) - (422.525)
Atribuído a sócios não controladores - - - (40.357) (7.671) (48.028)

(422.525) - (422.525) (462.882) (7.671) (470.553)
31/12/2017

Demonstração dos fluxo de caixa Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (478.198) (664) (478.862) (524.323) (7.809) (532.132)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
Resultado na alienação de participação 26.604 - 26.604 26.604 - 26.604
Depreciação e amortização 1.747 (4) 1.743 2.793 (768) 2.025
Provisão para contingências e reversão de provisões 35.209 1.094 36.303 51.854 3.187 55.041
Resultado da equivalência patrimonial 298.098 23.537 321.635 6.672 (1) 6.671
Juros provisionados 86.692 12.285 98.977 121.539 63.246 184.785
Pis e cofins diferidos 56.556 (645) 55.911 68.422 36 68.458
Imposto de renda e contribuição social diferidos (57.357) 1.019 (56.338) (70.523) (522) (71.045)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado (30.649) 36.622 5.973 (316.962) 57.396 (259.593)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 108.483 (54.818) 53.665 279.753 10.359 290.112
Imóveis a comercializar 68.926 32.311 101.237 224.226 (978) 223.248
Impostos e contribuições a compensar (32) 47 15 (853) - (853)
Gastos com vendas a propriar (4.652) 641 (4.011) (8.044) (2) (8.046)
Outros ativos (10.002) 1.170 (8.832) 40.577 (4.212) 36.365
Fornecedores (7.540) 1.451 (6.089) (13.979) (147) (14.126)
Contas a pagar por aquisição de imóveis (54.737) - (54.737) (87.674) 1 (87.673)
Salários e encargos sociais (298) (27) (325) (1.502) (28) (1.530)
Tributos a pagar 6.169 (2.086) 4.083 19.520 178 19.698
Provisões 1.075 (1.274) (199) (10.246) (2.465) (12.711)
Adiantamentos de clientes (6.695) 518 (6.177) (39.093) (7) (39.100)
Outros passivos (14.886) (8.866) (23.752) 11.066 882 11.948

55.162 5.689 60.851 96.789 60.950 157.739
Caixa utilizado nas operações
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos (53.040) (43.903) (96.943) 26.856 (172.017) (145.161)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.971) 3.971 - (20.126) (138) (20.264)
Caixa gerado pelas atividades operacionais (1.849) (34.243) (36.092) 103.519 (111.205) (7.686)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Aumento) dos investimentos (177.247) (38.055) (215.302) (31.968) (265) (32.233)
(Aumento) / Redução de bens do ativo imobilizado e intangível (419) 1 (418) 635 769 1.404
Ativos financeiros e instrumentos financeiros 7.069 (5.627) 1.442 934 - 934
Valor recebido (concedido) pela alienação de investimentos (95) - (95) (95) - (95)
Dividendos recebidos 2.036 - 2.036 - 175 175
Mútuos recebidos (concedidos) à controladas 113.002 12.113 125.115 - - -
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de 
investimento (55.654) (31.568) (87.222) (30.495) 680 (29.815)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
De terceiros
Amortização de empréstimos e financiamentos (209.974) 58.819 (151.155) (395.745) 108.910 (286.835)
Ingressos de empréstimos e financiamentos 14.000 - 14.000 70.296 - 70.296
Debêntures (89.216) - (89.216) (89.216) - (89.216)
Dos acionistas/partes relacionadas
Integralização de capital - - - - - -
Aumento de capital 201.899 - 201.899 201.899 - 201.899
Adiantamento para futuro aumento de capital 208.599 - 208.599 208.599 - 208.599
Obtenção (concessão) de empréstimos com outras 
partes relacionadas (59.355) (4.374) (63.729) (58.975) 1.175 (57.800)
Outros movimentos de acionistas não controladores - - - 21 674 695
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 65.953 54.445 120.398 (63.121) 110.584 47.463
Aumento / (Redução) de caixa e equivalentes de caixa 8.450 (11.366) (2.916) 9.903 59 9.962
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 8.518 (608) 7.910 20.786 460 21.246
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 16.968 (11.974) 4.994 30.689 519 31.208
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31/12/2017
Controladora Consolidado

Demonstração do valor adicionado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Original-
mente di-

vulgado Ajustes
Reapre-
sentado

Receitas
Incorporação, revenda de imóveis e serviços 45.932 (13.949) 31.983 173.545 (4.795) 168.750
Outras receitas operacionais 64.785 (3) 64.782 77.685 - 77.685

110.717 (13.952) 96.765 251.230 (4.795) 246.435
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e 
dos serviços prestados (62.070) 12.938 (49.132) (216.933) 1.236 (215.697)
Materiais, energias, servs. de terceiros e outros (11.547) 4.014 (7.533) (55.047) (1.407) (56.454)
Outras despesas operacionais (148.700) 7.868 (140.832) (318.593) (1.440) (320.033)
Despesas com provisões (32.611) (2.770) (35.381) (37.828) (360) (38.188)

(254.928) 22.050 (232.878) (628.401) (1.971) (630.372)
Valor Adicionado Bruto (144.211) 8.098 (136.113) (377.171) (6.766) (383.937)
Retenções:
Depreciação (1.747) 4 (1.743) (2.023) (2) (2.025)
Valor adicionado líquido produzido pela 
entidade (145.958) 8.102 (137.856) (379.194) (6.768) (385.962)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (298.096) (23.539) (321.635) (6.672) 1 (6.671)
Receita financeiras 14.354 (1.168) 13.186 17.780 162 17.942

(283.742) (24.707) (308.449) 11.108 163 11.271
Valor adicionado total a distribuir (429.700) (16.605) (446.305) (368.086) (6.605) (374.691)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 9.340 (53) 9.287 40.144 1 40.145
Honorários da administração 1.161 1 1.162 3.583 - 3.583
Impostos, taxas e contribuições
Federais (51.928) (1.154) (53.082) (53.813) (259) (54.072)
Municipais 2 - 2 755 1 756
Remuneração capital de terceiros
Juros 32.366 (15.399) 16.967 102.107 1.324 103.431
Aluguéis 1.883 1 1.884 2.019 - 2.019
Lucros retidos/prejuízo do exercício (422.524) (1) (422.525) (462.881) (7.672) (470.553)
Valor adicionado distribuído (429.700) (16.605) (446.305) (368.086) (6.605) (374.691)
2.7. Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, 
com vencimentos não superiores a 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de con-
ta garantida. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circu-
lante. 2.8. Ativo financeiro ao valor justo por meio de resultado. (i) Classificação. A Companhia classifica seus 
ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e rece-
bíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração de-
termina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. a. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, prin-
cipalmente, para fins de venda no curto prazo. Os derivativos também são categorizados como mantidos para nego-
ciação, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge. Os ativos dessa categoria são classifica-
dos como ativos (passivos) circulantes. b. Empréstimos e recebíveis. Incluem-se nessa categoria os empréstimos 
concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante todos aqueles com prazo de vencimento inferior a 
12 meses após a data do balanço; caso contrário, estes são classificados como ativos não circulantes. Os emprésti-
mos e recebíveis da Companhia compreendem os empréstimos a investidas, contas a receber de clientes, demais 
contas a receber, caixa e equivalentes de caixa. (ii) Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas regula-
res de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia se compromete a 
comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são bai-
xados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; 
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da 
propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabili-
zados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da 
taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensura-
dos ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado no “Resultado financeiro” no 
período em que ocorrem. Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais 
de compra ou a melhor estimativa desse valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BMF&BOVESPA, 
CETIP S.A., SISBACEN e FGV. As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com 
vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente 
conforme a taxa de mercado da negociação da operação. (iii) Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito le-
galmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (iv) Impairment de ativos financeiros. A Companhia avalia no final 
de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos so-
mente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimen-
to inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. No 
caso específico do contas a receber de clientes, a administração considera como evidências objetivas a existência, por 
parte de clientes que firmaram contrato sem alienação fiduciária do imóvel e cujas unidades já tenham sido entregues, 
de parcelas vencidas há mais de 180 dias. Uma vez que a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o 
mesmo esteja cumprindo com suas obrigações contratuais, não representando, dessa forma, evidência objetiva de 
impairment a existência de atrasos no contas a receber de unidades em construção ou de unidades entregues com 
alienação fiduciária. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do 
prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment 
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reco-
nhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida 
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 2.9. Contas a receber de clientes. A comercialização 
das unidades é efetuada, substancialmente, durante as fases de lançamento e construção dos empreendimentos. As 
contas a receber de clientes, nesses casos, são constituídas aplicando-se o percentual encontrado da relação entre o 
custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno) e seu custo orçado total, sobre a receita das unidades 
vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas 
acumuladas a serem reconhecidas, sobre o qual se deduz as parcelas recebidas. Caso o montante das parcelas rece-
bidas seja superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é classificado como “Adiantamento de clientes”, no 
passivo. Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efeti-
vada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros e variação monetária, incidentes so-
bre as contas a receber de unidades concluídas, são apropriados ao resultado financeiro quando auferidos, obedecen-
do ao regime de competência. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e 
deduzidos da provisão de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando 
existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com 
os prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, 
deduzidos das garantias reais. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice Nacional da Construção 
Civil - INCC para a fase de construção do projeto, e pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, após a data de 
entrega das chaves das unidades concluídas. Sobre este saldo (pós-chaves), de forma geral, incide juros de 12% ao 
ano, sendo a receita financeira apurada registrada no resultado como “Receita de incorporação”. O valor justo das 
contas a receber de unidades concluídas é calculado com base na taxa efetiva de juros das vendas a prazo. A referida 
taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. O valor 
justo das contas a receber de clientes relacionados com a comercialização de unidades não concluídas é ajustado a 
seu valor presente com base na taxa média praticada pela Companhia para concessão de desconto sobre o preço da 
tabela. A referida taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de 
mercado, sendo no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 de 4% ao ano (2017 - 4% ao ano). Se o prazo de re-
cebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, 
estão apresentadas no ativo não circulante. 2.10. Imóveis a comercializar. Os imóveis prontos a comercializar estão 
demonstrados ao custo de construção, que não excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em cons-
trução, a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo com-
preende materiais, mão-de-obra (própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção relacionados, in-
cluindo o custo financeiro do capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos e das 
operações de crédito imobiliário, incorridos durante o período de construção), de acordo com o O-CPC-01. Os encar-
gos financeiros diretamente relacionados aos empreendimentos, correspondentes a contas a pagar por aquisição de 
terrenos e as operações de crédito imobiliário, bem como os encargos financeiros das demais operações de financia-
mento indiretamente relacionadas aos empreendimentos, incorridos durante o período de construção, são apropriados 
ao custo incorrido do empreendimento e refletido no resultado por ocasião da venda das unidades do empreendimen-
to a que foram apropriados. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, 
deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. Quando o custo de construção dos imóveis a comercia-
lizar, concluídos ou em construção, exceder o fluxo de caixa esperado de suas vendas, uma perda pela redução ao 
valor recuperável é reconhecida no período em que foi identificado que o valor contábil excedeu o valor esperado das 
vendas. A recuperação do valor contábil de cada empreendimento imobiliário é revisada quando eventos ou mudanças 
nos cenários macroeconômicos indicarem riscos do valor contábil não ser recuperável, caso confirmado, uma provisão 
é contabilizada. Os terrenos estão demonstrados ao custo de aquisição acrescido dos eventuais encargos financeiros 
gerados pelo seu correspondente contas a pagar. As permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de imóveis a 
construir, são apuradas com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do terreno 
é registrado como um componente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida o adiantamen-
to de clientes no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou contrato relacionado à referida 
transação, desde que tenha sido obtido o registro de incorporação imobiliária do futuro empreendimento. As receitas 
e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do período de construção 
dos empreendimentos. 2.11. Ativos intangíveis. (i) Projetos de empreendimentos. Os projetos de empreendimentos 
futuros, adquiridos em uma combinação de negócios, são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Os 
projetos de empreendimentos têm vida útil definida e subsequentemente, são contabilizadas pelo seu valor de custo 
menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear durante o período esperado de 
construção de empreendimento. (ii) Ágio. O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago 
e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada 
adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível”. Se a adquirente apurar deságio, 
deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado anualmente 
para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por 
impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação 
de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades 
Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de 
Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da 
qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. (iii) Software. As licenças de sof-
tware adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles 
estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada em cinco anos. Os 
custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.12. Imobili-
zado. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às 
taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 13, que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica dos 
bens. A Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído considerando 
que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor método para avaliar os ativos imobilizados 
da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Companhia é segregado em classes bem definidas e relacionadas à sua 
única atividade operacional que é a Incorporação de Imóveis. A vida útil dos bens do ativo imobilizado é revisada pela 
administração anualmente. Os gastos incorridos e diretamente relacionados com a construção de estande de vendas 
e do apartamento-modelo, quando sua vida útil estimada é superior a um ano, possuem natureza de caráter priorita-
riamente tangível e, dessa forma, são registrados na rubrica “Ativo imobilizado”, sendo depreciados de acordo com o 
prazo de sua vida útil estimada e o correspondente encargo de depreciação alocado na rubrica “Despesas com ven-
das”. Isso ocorre, geralmente, quando o empreendimento é composto por “fases” e o estande de vendas é utilizado 
para a comercialização nos vários lançamentos de cada fase ao longo do tempo. No caso de empreendimentos em 
uma única fase, não há expectativa de que a vida útil estimada seja superior a um ano e, por esse motivo, são apro-
priados diretamente às despesas de vendas por ocasião em que os custos são incorridos, juntamente com as demais 
despesas de propaganda, marketing e outras atividades correlatas, independentemente de ter ou não ocorrido a apro-
priação de receitas relacionadas com o empreendimento. Considerando que historicamente a Companhia não aliena 
seus itens de imobilizado, o valor residual dos bens foi considerado como sendo zero. No caso específico dos estan-
des de vendas, caso a comercialização termine em período menor que o previsto ou venha a ser efetuada a sua de-
molição, o valor residual relacionado àquele empreendimento é imediatamente baixado. O valor contábil de um ativo 
é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável 
estimado (Nota Explicativa nº 2.13). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos 
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outros ganhos/(perdas), líquidos” na demonstração do resul-

tado. 2.13. Impairment de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão 
sujeitos à amortização e são testados anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à 
depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo 
valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo 
de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são 
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Ge-
radoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. 2.14.
Impairment de ativos financeiros. O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 / IAS 39 por 
um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos in-
vestimentos em instrumentos patrimoniais (ações). De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as perdas de crédito são reco-
nhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38 / IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem 
em todos os ativos financeiros exceto  derivativos e TVMs por meio do resultado. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, 
as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: (i) Perdas de crédito esperadas para 12 
meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a 
data do balanço; e (ii) Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam de 
todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. A Companhia 
optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais por um valor 
igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumen-
tou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia 
considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso 
inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avalia-
ção de crédito e considerando informações forward-looking. A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo 
financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 60 dias de atraso. A Companhia considera um 
ativo financeiro como inadimplente quando: (i) é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de 
crédito à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou (ii) o ativo financei-
ro está vencido a período superior ou igual a 30 dias. O período máximo considerado na estimativa de perda de crédi-
to esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito. 2.15. Men-
suração de perdas de créditos esperadas. Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabi-
lidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiên-
cias de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os fluxos 
de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efe-
tiva do ativo financeiro. 2.16. Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito. Em cada data de 
apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida 
mensurados a VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problema de recuperação de 
crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo 
financeiro. 2.17. Apresentação de impairment. Provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados a VJORA, a provisão 
para perdas é reconhecida em resultados abrangentes, em vez de reduzir o valor contábil do ativo. A Companhia não 
possui instrumentos financeiros ativos classificados nesta categoria. As perdas por impairment relacionadas ao contas 
a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na demons-
tração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve reclassificação entre resultado do exercício e resultado 
abrangente para efeito de comparação. Para ativos no escopo do modelo de impairment do CPC 48 / IFRS 9, as per-
das por impairment devem aumentar e se tornar mais voláteis. A Companhia determinou que a aplicação dos requeri-
mentos de impairment do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 resultaram em uma provisão adicional de R$ 995. 
2.18. Contas a receber e ativos contratuais. Em função da adoção do CPC 48 / IFRS 9, a Companhia revisou sua 
metodologia de estimativa de perdas de crédito esperadas, que foram calculadas com base na experiência de perda 
de crédito real nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de forma global 
por cliente, considerando sempre o prazo de título de cada cliente com o maior número de dias de atraso. Anteriormen-
te, a companhia provisionava 100% da diferença entre o saldo devedor do cliente e o valor de mercado da unidade, 
apenas para os clientes já em atraso. Para os mútuos financeiros, a companhia avaliou a parcela recuperável dos 
saldos com o fluxo financeiro dos empreendimentos em garantia dos referidos mútuos. Para a parcela não recuperável 
pelos saldos dos empreendimentos estimou com base na avaliação de crédito dos devedores o risco de perda. 2.19.
Propriedades para investimento. São as propriedades em que se espera benefício econômico contínuo e permanen-
te, representado pelos imóveis destinados a renda, e são demonstrados pelo custo do terreno e pelo custo de constru-
ção (Nota Explicativa nº 12). Ganhos ou perdas resultantes de variações no valor justo das propriedades para investi-
mento serão incluídos na demonstração do resultado no exercício que forem gerados. A Companhia não possui outros 
instrumentos financeiros derivativos. 2.20. Contas a pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis. As contas 
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores e as 
contas a pagar por aquisição de imóveis são obrigações a pagar pela aquisição de terrenos para o desenvolvimento 
dos projetos de incorporação imobiliária, ambos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, sendo normalmente reconhecidas ao valor da 
fatura correspondente. 2.21. Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos tomados são reco-
nhecidos inicialmente ao valor justo no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são, subsequen-
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da 
transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emprés-
timos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros, como parcela complementar do custo de em-
preendimento (ativo qualificável em construção) ou na demonstração do resultado. Os empréstimos são classificados 
como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.22. Ajuste a valor presente - AVP. Determinados elementos 
integrantes do ativo e do passivo foram ajustados a valor presente, com base em taxas de desconto, as quais visam 
refletir as melhores avaliações atuais do mercado, quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do 
ativo e do passivo. 2.23. Outros passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados por seu valor conhecido 
ou exigível e registrados de acordo com o regime de competência, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos en-
cargos e variações monetárias e cambiais, cuja contrapartida é lançada ao resultado do exercício. O passivo para re-
muneração de funcionários, principalmente relativo aos salários, encargos de férias e demais encargos sociais, é 
provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos. 2.24. Provisões. (i) Provisão para demandas judiciais. A
Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as deman-
das referentes a processos judiciais cuja expectativa de perda é provável. Os passivos contingentes avaliados como 
de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas 
remotas não são provisionados e nem divulgados. Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garan-
tias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são 
apenas divulgados em nota explicativa. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não há causas envolvendo ativos contin-
gentes registradas no balanço patrimonial da Companhia. (ii) Provisão para perdas esperadas em créditos. A Compa-
nhia revisa anualmente suas premissas para constituição da provisão para perdas , face à revisão dos históricos de 
suas operações correntes e melhoria de suas estimativas. A Companhia efetua uma análise pormenorizada dos con-
tratos com clientes em aberto para a constituição de provisão para perda esperada de crédito para todos os clientes, 
conforme premissas definidas da Companhia. Essa provisão é calculada em função do percentual de andamento de 
obra, metodologia aplicada no reconhecimento de resultado (Nota 6). (iii) Provisão para pagamento de encargos con-
tratuais por atraso de obra. Conforme disposto em contrato, a Sociedade adota a prática de provisionamento de encar-
gos contratuais a pagar aos clientes elegíveis para empreendimentos com atraso de entrega superior a 180 dias, em 
linha com a respectiva cláusula contratual e base histórica de pagamentos. (iv) Provisão para garantia.  A Companhia 
mantêm provisão para cobrir gastos com reparos em empreendimentos cobertos no período de garantia, com base em 
estimativa que considera o histórico dos gastos incorridos ajustados pela expectativa futura, exceto para controladas 
que operam com empresas terceirizadas, que são as próprias garantidoras dos serviços de construção prestados. (v) 
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Quando evidências de perda de valor recuperá-
vel dos ativos são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para de-
terioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O ágio e os ativos intangíveis com vida útil indefini-
da têm a recuperação do seu valor testada anualmente independentemente de haver indicadores de perda de valor, 
por meio da comparação com o valor de realização mensurado por meio de fluxos de caixa descontados ao seu valor 
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado do capital da 
Companhia. 2.25. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido. As despesas de imposto de renda e 
contribuição social do exercício compreendem o imposto corrente e diferido, ambos reconhecidos na demonstração do 
resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia 
nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem 
a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às auto-
ridades fiscais. Na controladora, tributada pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição social são calculados 
pelas alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição 
social, sobre o lucro contábil do exercício, ajustado segundo critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente. Nas 
controladas, cujo faturamento anual do exercício anterior tenha sido inferior a R$ 78.000, conforme facultado pela le-
gislação tributária foi exercida a opção de tributação pelo regime de lucro presumido. Para essas sociedades, a base 
de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas 
brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as 
quais aplicam-se as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição.  O imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de dife-
renças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Uma das 
principais diferenças corresponde ao critério de apuração das receitas pelo regime fiscal (regime de caixa) e societário 
(POC). O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente se for provável que o lucro 
tributável futuro esteja disponível e contra o qual os prejuízos fiscais e as diferenças temporárias possam ser usadas. 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de 
compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a enti-
dade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Os em-
preendimentos que estão sendo construídos pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET - Regime 
Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas 
sob alíquota única em 4 % sobre os valores recebidos. A legislação tributária, mais especificamente a Instrução Nor-
mativa da Secretaria da Receita Federal - SRF nº 84/79, entre outras, faculta às empresas de construção civil e ativi-
dade imobiliária, a opção pela tributação das receitas de vendas a prazo, no momento do seu recebimento. Para se 
beneficiarem da postergação dos recolhimentos dos tributos, as empresas utilizam o regime de caixa. Para tanto, a 
referida Instrução estabelece normas para apuração e tributação do lucro e obriga o controle das parcelas recebíveis 
e dos respectivos custos. A Companhia e suas controladas adotam esse regime especial para fins de apurar e recolher 
tais tributos. 2.26. Benefícios a empregados. (i) Participação nos lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê que 
a Assembléia Geral poderá atribuir aos administradores e aos empregados uma participação nos lucros, não superior 
a 10% (dez por cento) do saldo remanescente do resultado do exercício, limitada a participação dos administradores 
à remuneração anual global que lhes tiver sido paga no período, depois de deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades 
por Ações. O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, mo-
mento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia. (ii) Plano de previdência. A Compa-
nhia mantém planos de previdência privada por contribuição definida para seus empregados efetuando contribuições 
mensais com base na folha de pagamento aos fundos de aposentadoria e de previdência social oficiais, as quais são 
lançadas em despesas pelo regime de competência. A Companhia concede esses benefícios aos empregados somen-
te durante a vigência do contrato de trabalho. 2.27. Capital social. Está representado exclusivamente por ações ordi-
nárias, classificadas no patrimônio líquido. A reserva legal é calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício, 
conforme determinação da Lei no. 6.404/76. 2.28. Reconhecimento da receita. 2.28.1. Resultado de incorporação 
imobiliária e venda de imóveis. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida 
dos impostos, dos distratos e provisões, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas 
entre empresas da Companhia. A Companhia reconhece a receita pelo valor justo dos contratos de venda firmados 
quando critérios específicos tiverem sido atendidos, veja detalhes conforme descrição a seguir: (i) Apuração e apro-
priação do resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis. A Companhia adotou o CPC 47 – “Receitas de 
Contratos com Clientes”, a partir de 1º de janeiro de 2018, contemplando também as orientações contidas no Ofício 
Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referen-
tes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e 
venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. 
Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido ofício circular para o Grupo. De acordo com o CPC 
47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma nova disciplina normativa, baseada na 
transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um momento específico do tempo (at a point 
in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou não das denominadas “obrigações de performan-
ce contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual se espera ter direito e está ba-
seada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato; 2) identificação das obrigações 
de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação às obrigações de desem-
penho; 5) reconhecimento da receita. (i) Unidades concluídas. Nas vendas a prazo de unidade concluída, o resultado 
é apropriado no momento em que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade são transferidos, 
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros prefixados e a variação monetária são 
apropriados de forma pro rata temporis ao resultado, na rubrica “Receitas financeiras”, observando o regime de com-
petência, independentemente de seu recebimento. (ii) Unidades em construção. Nas vendas de unidades em constru-
ção, foram observados os seguintes procedimentos: O custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o custo do 
terreno, é apropriado integralmente ao resultado. É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, 
incluindo o terreno, em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre o valor justo da 
receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das operações efetuadas em permuta de terrenos), ajustada 
segundo as condições dos contratos de venda, o qual prevê a atualização monetária dos valores a receber de acordo 
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com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), sendo assim determinado 
o montante da receita de venda a ser reconhecida. Os montantes da receita de
venda apurados, incluindo a atualização monetária do contas a receber, líqui-
do das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas
por terrenos), são contabilizados como contas a receber, ou como adianta-
mentos de clientes, quando aplicável. O valor justo da receita das unidades
vendidas é calculado a valor presente com base na maior taxa identificada na
comparação entre a taxa média de captação de empréstimos e financiamentos
da Companhia, expurgada a inflação, e a taxa média da NTN-B, a qual se
encontra demonstrada na Nota 7, desde o momento da assinatura do contrato
até a data prevista para a entrega do imóvel. A partir da entrega do imóvel,
sobre as contas a receber passa a incidir juros de 12% ao ano, acrescido de
atualização monetária pelo IGP-M. A taxa de juros para remuneração de títu-
los públicos indexados pelo IPCA é compatível com a natureza, o prazo e os
riscos de transações similares em condições de mercado. Subsequentemente,
à medida que o tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo
para determinação da receita a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o
POC. Os juros e encargos financeiros, de financiamento de obras e aquisição
de terrenos, são apropriados ao custo do empreendimento, sendo apropriados
ao resultado de acordo com as unidades alienadas, não interferindo na deter-
minação do percentual do custo incorrido em relação ao custo total orçado
(POC). Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais
de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as estimativas ini-
ciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou redu-
ções das receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no período
em que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que origina-
ram a revisão. (iii) Operações de permutas. As permutas de terrenos, tendo
por objeto a entrega de imóveis a construir, são apuradas com base no valor
justo. O valor justo do terreno é registrado como um componente do estoque
de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida a adiantamento de
clientes no passivo, no momento em que as eventuais cláusulas resolutivas do
instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, não produ-
zam mais efeitos. O custo do terreno passa a integrar o custo do correspon-
dente empreendimento de incorporação imobiliária. Os adiantamentos de
clientes decorrentes das operações de permutas são apropriados ao resultado
com base no POC. A parcela não apropriada é classificada no passivo circu-
lante ou não circulante, levando em consideração o prazo previsto de conclu-
são do empreendimento. 2.28.2. Prestação de serviços. A sociedade contro-
ladora presta serviços de administração de obra para as suas controladas. A
receita remanescente nas demonstrações contábeis consolidadas correspon-
de à parcela não eliminada na consolidação proporcional de sociedades con-
troladas em conjunto. Receitas decorrentes da prestação de serviços imobiliá-
rios são reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, usando o
método linear de reconhecimento da receita na proporção dos gastos incorri-
dos no empreendimento. Consistem basicamente em quantias recebidas com
relação à atividade de administração de construção para terceiros, administra-
ção técnica e administração de bens imóveis. 2.28.3. Receita financeira de
operação imobiliária. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A partir do momento em
que a unidade é concluída, sobre os contas a receber passa a incidir atualiza-
ção monetária acrescida de juros, os quais são apropriados à medida que o
tempo passa, em contrapartida de receita financeira. 2.29. Custos de em-
préstimos. Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição,
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessaria-
mente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para uso ou
venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que
estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Os ganhos sobre investi-
mentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com em-
préstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos
dos custos com empréstimos elegíveis para capitalização. Todos os outros
custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que
são incorridos. 2.30. Lucro por ação. O resultado por ação básico e diluído é
calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da Com-
panhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo
período. 2.31. Distribuição de dividendos. De acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e as IFRS, os dividendos mínimos obrigatórios são
reconhecidos no fim do exercício, ainda que os dividendos não tenham sido
oficialmente declarados, o que ocorrerá no exercício seguinte. Os acionistas
da Companhia deliberarão, em assembleia geral ordinária, sobre a proposta
do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício
social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é de-
finido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os
prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos
ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao
pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores
no lucro da Companhia. O dividendo obrigatório da João Fortes é de no míni-
mo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações
e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações contábeis não consolida-
das. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos
além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral
Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da João Fortes
e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados
operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futu-
ras da Companhia, além de outros fatores que o Conselho de Administração e
os acionistas da João Fortes julgarem relevantes. Qualquer valor acima do
mínimo obrigatório só é provisionado na data em que é aprovado pelos acio-
nistas, em Assembleia Geral. Todos os acionistas, na data de declaração dos
dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.   2.32. Reservas de
lucros. A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exer-
cício, conforme determinação da Lei nº 6.404/76.  Ao longo dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, todas as reservas de lucros utili-
zadas para absorver prejuízos acumulados, não sendo constituídas novas re-
servas nos exercícios subsequentes. 2.33. Demonstração do Valor Adicio-
nado - DVA. Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza cria-
da pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apre-
sentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasi-
leira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
abertas e foi elaborada de acordo com a Deliberação CVM nº 557, de 12 de
novembro de 2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 09 – De-
monstração do Valor Adicionado. As normas IFRS não requerem a apresenta-
ção dessa demonstração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa de-
monstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do
conjunto das demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com base em
informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de prepara-
ção das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a
riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das
vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e
os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos
adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e
serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição,
os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e
amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equiva-
lência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da
DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e con-
tribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais
próprios. 2.34. Normas, alterações e interpretações de normas emitidas.
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros. A IFRS 9 substitui as orientações exis-
tentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men-
suração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a classificação e mensuração e
instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para
ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a conta-
bilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre o
reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39.
A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o
CPC 48 / IFRS 9 sobre o saldo inicial das reservas em 1º de janeiro de 2018.

Consolidado
Impacto da adoção do CPC 48 / 
IFRS 9 em 1° de janeiro de 2018

Reserva de lucros:
Reconhecimento da perda de crédito 
esperada (a)

(25.642)

(a) R$ (396) corresponde a parcela atribuída a participação acionistas não con-
troladores. A tabela a seguir resume os impactos da adoção do CPC 48 / IFRS
9 no Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017, na Demonstração do
resultado do exercício e na Demonstração dos resultados abrangentes findos
naquela data para cada linha afetada. Não houve impacto material na Demons-
tração dos fluxos de caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2017.

Consolidado
Conforme

apresenta-
do em 31 de 

dezembro
de 2017 Ajustes

Valores
após ado-

ção do 
CPC 48 / 

IFRS 9
Impacto nas contas de ativo do 
balanço patrimonial:
Provisão para perda de contas a receber 
de clientes (23.246) (994) (24.240)
Provisão para perda de crédito esperada 
em mútuos - (24.648) (24.648)
Ativo circulante 1.593.062 (994) 1.592.068
Ativo não circulante 564.194 (24.648) 539.546
Impacto na demonstração do 
resultado e do resultado abrangente:
Despesas comerciais (38.954) (994) (39.948)
Despesas financeiras (102.108) (24.648) (126.756)
O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no 
CPC 38 / IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financei-
ros. No entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 / IAS 39 para 
ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e 
disponíveis para venda. A adoção do CPC 48 / IFRS 9 não teve um efeito 
significativo nas políticas contábeis da Companhia relacionadas a passivos fi-
nanceiros e instrumentos financeiros derivativos. O impacto do CPC 48 / IFRS 
9 na Classificação e Mensuração de ativos Financeiros está descrito abaixo. 
Conforme o CPC 48 / IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: a custo amortizado; VJORA – instrumento de 
dívida; VJORA –instrumento patrimonial; ou VJR. A classificação dos ativos 
financeiros segundo o CPC 48 / IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de 
negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características 
de fluxos de caixa contratuais. Derivativos embutidos em que o contrato prin-
cipal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em 
vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como 
um todo. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: (i)  
é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos 
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contra-

tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao paga-
mento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento 
de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado a VJR: (iii) é mantido dentro de um mo-
delo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de 
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (iv) seus termos 
contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pa-
gamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhe-
cimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não 
seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por 
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. 
Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos finan-
ceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, 
conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os 
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda 
os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA 
como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 
48 / IFRS 9). Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo que seja inicial-
mente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo 
valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes polí-
ticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
Ativos finan-
ceiros men-
surados a VJ

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos
financeiros
a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao 
custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. 
A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment 
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos 
de dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando 
o método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em resultados abrangentes. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em resultados
abrangentes é reclassificado para o resultado.

Instrumentos 
patrimoniais
ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao
valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no
resultado, a menos que o dividendo represente claramente
uma recuperação de parte do custo do investimento.
Outros resultados líquidos são reconhecidos em resultados
abrangentes e nunca são reclassificados para o resultado.

O efeito da adoção do CPC 48 / IFRS 9 sobre o valor contábil dos ativos finan-
ceiros em 1º de janeiro de 2018 refere-se apenas aos novos requerimentos 
de impairment, conforme descrito.

Classificação original 
conforme CPC 38 / IAS 39

Nova classificação 
conforme CPC 48 / IFRS 9

Ativo financeiro:
Caixa e equivalentes 
de caixa Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 
de resultado

Instrumento ao Valor Justo 
por meio do Resultado Ativo Financeiro a VJR

Instrumento 
Financeiro derivativo

Instrumento ao Valor Justo 
por meio do Resultado Ativo Financeiro a VJR

Contas a receber Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Contas a receber 
- alienação de
investimento Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Direito real de
aquisição Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Valores a receber de
partes relacionadas Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Depósitos judiciais Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Dividendos a receber Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Outros ativos
financeiros Empréstimos e Recebíveis AF pelo Custo Amortizado
Passivo financeiro:
Empréstimos e
financiamentos Custo amortizado Custo Amortizado
Debêntures Custo amortizado Custo Amortizado
Fornecedores Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Contas a pagar por 
aquisição de imóveis Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Dividendos a pagar Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Outros passivos Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes. O CPC 47 (IFRS 15) exige 
que uma entidade reconheça o montante da receita refletindo a contrapresta-
ção que se espera receber em troca do controle desses bens ou serviços. A 
nova norma substitui a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhe-
cimento de receita que existe atualmente em IFRS quando esta for adotada. 
Para o setor de incorporação imobiliária a avaliação decorrerá sobre o reco-
nhecimento da receita pela manutenção do método de reconhecimento de re-
ceitas denominado pela porcentagem completada (“over time”) ou adoção do 
método de entrega das chaves (“at a point time”). A Companhia adotou os 
novos preceitos de reconhecimento de receita de acordo com a orientação 
contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre aplicação do CPC 47 
(IFRS15) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil com 
referência aos aspectos de transferência de controle na venda de unidades 
imobiliárias, sendo que não gerou efeitos nas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas da Companhia. 2.35. Novas normas, alterações e in-
terpretações ainda não adotadas. As alterações das normas existentes a 
seguir foram publicadas e serão obrigatórias para períodos contábeis subse-
quentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019. Não houve adoção anteci-
pada dessas normas por parte da Companhia. IFRS 16 – Leases. Essa norma 
substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - 
Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e esta-
belece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e di-
vulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os 
clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários 
são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros 
pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um ativo” para pratica-
mente todos os contratos de arrendamento, com exceção de certos arrenda-
mentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor. Para os arrenda-
dores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com a classi-
ficação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrenda-
mentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arren-
damento de forma diferente. Nossa avaliação está sendo conduzida junto à 
diversas áreas da Companhia com o objetivo de identificar os contratos de 
arrendamento existentes, bem como o ambiente de controles internos e siste-
mas impactados pela adoção da nova norma. A administração da Companhia 
não estima efeito relevante quando da adoção inicial da referida norma. ICPC
22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Esta Interpre-
tação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
do CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer 
e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os re-
quisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fis-
cais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas 
fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. De acordo com a IFRIC 23, 
a Companhia deve considerar se é provável que a autoridade fiscal aceitará o 
tratamento fiscal escolhido pela Companhia. Se a Companhia entende que é 
provável que as autoridades fiscais aceitarão o tratamento escolhido, então 
ela deve mensurar seu imposto de renda de acordo com esse pressuposto. 
Apenas se a Companhia acreditar que é provável que o tratamento fiscal não 
será aceito, haverá uma incerteza a ser endereçada pelo IFRIC 23. A incerteza 
deve ser refletida na mensuração para fornecer a melhor previsão da resolu-
ção da incerteza, baseando-se na abordagem do (i) valor mais provável ou (ii) 
do valor esperado. A Interpretação também exige que as empresas reavaliem 
os julgamentos e as estimativas aplicadas se os fatos e as circunstâncias mu-
darem – por exemplo: com base no resultado de inspeção das autoridades 
fiscais, seguindo as mudanças nas regras tributárias ou quando há a expira-
ção do direito de uma autoridade tributária contestar um tratamento. A Compa-

nhia avaliou a Interpretação e o tratamento tributário adotado atualmente para 
fins de apuração do imposto de renda e concluiu que não há impactos para 
sua adoção que devam ser refletidos nas demonstrações contábeis ou alterar 
o reconhecimento e mensuração de incertezas sobre tratamentos de tributos
sobre o lucro. Ainda, não há outras normas, alterações de normas e interpre-
tações que não estão em vigor que a Companhia espera ter um impacto ma-
terial decorrente de sua aplicação em suas demonstrações contábeis. 3 Jul-
gamentos, estimativas e premissas contábeis críticas. Estimativas e jul-
gamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis são
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Estimativas e premissas contábeis críticas. Com
base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valo-
res contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão con-
templadas a seguir. (i) Reconhecimento de receita. A Companhia e suas con-
troladas usam o método de Porcentagem de Conclusão (POC) para contabili-
zar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos de incorpora-
ção imobiliária e na prestação de serviços. O uso do método POC requer que
a Companhia estime os custos a serem incorridos até o término da construção
e entrega das chaves das unidades imobiliárias pertencentes a cada empreen-
dimento de incorporação imobiliária para estabelecer uma proporção em rela-
ção aos custos já incorridos. Os custos orçados totais, compostos pelos custos
incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são
regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com
base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com
o método contábil utilizado. (ii) Provisão para rescisões de contratos com clien-
tes. De acordo com o cenário macro econômico e restrições de créditos para
financiamento impostos pelas instituições financeiras, a Companhia avaliou os
eventuais impactos sobre os cancelamentos de vendas (distratos) com cliente
e complementou a provisão de acordo com o cenário atual. Os estudos de
distratos são concluídos com base em estimativas apuradas através de con-
troles internos de monitoramento e cobrança que indicam potenciais novos
pedidos com probabilidade considerada pela administração como provável. A
estimativa da Companhia considera (i) a margem bruta e o percentual de an-
damento de obra (“PoC”) de cada um dos empreendimentos e (ii) retenção de
parte dos valores já pagos pelo cliente. No ano de 2018, o impacto em outras
despesas oriundo da provisão para rescisões de contratos com clientes no
consolidado foi de R$ 31.429  (2017 – R$ 63.877), conforme divulgado na Nota
Explicativa nº 33. (iii) Contingências. A Companhia e suas controladas estão
sujeitas no curso normal dos negócios a investigações, auditorias, processos
judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, traba-
lhista, ambiental, societária e direito do consumidor, dentre outras. Dependen-
do do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos adminis-
trativos que seja movido contra a Companhia e suas controladas, podem afe-
tar adversamente a Companhia e suas controladas, independentemente do
respectivo resultado final. A Companhia e suas controladas poderão periodica-
mente ser fiscalizadas por diferentes autoridades, incluindo fiscais, trabalhis-
tas, previdenciárias, ambientais e de vigilância sanitária. Não é possível garan-
tir que essas autoridades não autuarão a Companhia e suas controladas, nem
que essas infrações não se converterão em processos administrativos e, pos-
teriormente, em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos
eventuais processos administrativos ou judiciais. A Companhia reconhece
provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabi-
lidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advoga-
dos externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta al-
terações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclu-
sões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em
novos assuntos ou decisões de tribunais. As provisões para as eventuais per-
das decorrentes desses processos são estimadas e revisadas periodicamente
e atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais exter-
nos. 4 Gestão de risco financeiro. 4.1. Fatores de risco financeiro. As ati-
vidades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mer-
cado (incluindo taxa de juros dos financiamentos de crédito imobiliário, risco
de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço determinados ativos avalia-
dos ao valor justo), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão
de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados finan-
ceiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financei-
ro da Companhia. A Companhia não tem como prática fazer uso de instrumen-
tos financeiros derivativos para proteger exposições a risco. A gestão de risco
é realizada pela tesouraria central da Companhia. A tesouraria da Companhia
identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros
em cooperação com as sociedades controladas. (i) Risco de mercado. a. Ris-
co de taxa de juros. O risco associado é oriundo da possibilidade de a Compa-
nhia e suas controladas incorrerem em perdas por causa de flutuações de ta-
xas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a financiamen-
tos captados no mercado sem que a mesma oscilação ocorra no contas a re-
ceber e aplicações financeiras. A Companhia e suas controladas monitoram
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar even-
tual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra
o risco da volatilidade dessas taxas. As taxas de juros contratadas sobre apli-
cações financeiras e sobre empréstimos e financiamentos estão menciona-
das, respectivamente, nas Notas Explicativas nos 5.5 e 15. Sobre as contas a
receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota Explicativa nº
7, incidem juros de 12% ao ano, apropriados “pro rata temporis”. b. Risco
cambial. A Companhia não possui ativos decorrentes de operações de em-
préstimos denominados em moeda estrangeira. A Companhia não possui de-
pendência significativa de materiais importados em sua cadeia produtiva e não
efetua vendas indexadas em moeda estrangeira. c. Risco de fluxo de caixa.
Sobre o contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 7, incidem juros de 12% ao ano. As taxas de juros contra-
tadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota Explicativa nº
5.5. As taxas de juros sobre contas a pagar por aquisição de imóveis, emprés-
timos e financiamentos, cessão de recebíveis e debêntures estão menciona-
das nas Notas Explicativas nº 15 e 16, respectivamente. Adicionalmente,
como mencionado na Nota 17, parcela dos saldos mantidos com partes rela-
cionadas e com parceiros nos empreendimentos estão sujeitos a encargos fi-
nanceiros. A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâ-
mica. São simulados diversos cenários levando em consideração refinancia-
mento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge alternativos.
Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na
taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado, como detalhado na Nota
Explicativa nº 5.4. Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são (i) crédi-
to imobiliário, o qual está sujeito a variação da taxa referencial de juros, cujo
risco de volatilidade é considerado como baixo pela administração; (ii) emprés-
timos e financiamentos, os quais estão parcialmente sujeitos a variação das
taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI) e para as quais existe
um hedge natural nas aplicações financeiras, minimizando impactos relaciona-
dos com os riscos de volatilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imó-
veis, o qual está sujeito a variação do INCC e IGP-M, para o qual existe um
hedge natural no contas a receber de clientes de unidades em construção.
Eventualmente, a Companhia também pode efetuar operações de swap de
taxa de juros, a fim de proteger o risco de taxa de juros decorrente de emprés-
timos e financiamentos sujeitos a variação das taxas para Certificados de De-
pósito Interbancário (CDI). (ii) Risco de crédito. O risco de crédito é caracteri-
zado pela inadimplência por parte dos clientes adquirentes de imóveis. Esse
risco é avaliado como praticamente nulo durante o período de construção em
face da garantia real de recuperação dos imóveis no caso de inadimplência.
(iii) Risco de liquidez. O risco de liquidez é caracterizado pelo risco da Compa-
nhia e suas controladas não possuírem recursos líquidos suficientes para hon-
rar seus compromissos financeiros em decorrência de descasamento de prazo
ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Os níveis de li-
quidez e as projeções de fluxo de caixa da Companhia e suas controladas são
revisados constantemente a fim de garantir que, quando necessário, a gera-
ção de caixa operacional seja complementada com captação prévia de recur-
sos. Na captação de recursos a Companhia prioriza a contratação de financia-
mentos autoliquidáveis atrelados aos projetos, que permitem um melhor casa-
mento entre os prazos de ativos e passivos. Adicionalmente, a companhia
capta através de instrumentos de dívida corporativa para complementar suas
necessidades de caixa. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não
derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao pe-
ríodo remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimen-
to. Os passivos financeiros derivativos estão incluídos na análise se seus ven-
cimentos contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos de
caixa. Os valores divulgados na tabela são os saldos contábeis nas datas.

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Menos de 

um ano
Entre um e 
dois anos

Após dois 
anos Total

Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos

Após dois 
anos Total Total

Financiamento imobiliário 380.172 24.328 10.684 415.184 437.237 40.838 - 478.075 532.038
Empréstimos 113.992 20.034 16.978 151.004 160.985 42.466 8.177 211.628 355.510

494.164 44.362 27.662 566.188 598.222 83.304 8.177 689.703 887.548
Contas a pagar de terrenos 36.075 28.908 - 64.983 53.802 30.782 - 84.584 172.258
Debentures 53.615 - - 53.615 242.182 - - 242.182 310.468
Partes relacionadas - 102.771 - 102.771 - 46.566 - 46.566 112.752

583.854 176.041 27.662 787.557 894.206 160.652 8.177 1.063.035 1.483.026
A avaliação da Companhia em relação a suas necessidades de liquidez, bem como os planos para equalização de suas necessidades de caixa estão descri-
tas na Nota Explicativa nº 1. 4.2. Gestão de capital. O objetivo da gestão de capital da Companhia é assegurar que se mantenha um rating de crédito forte 
perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas. A Companhia controla 
sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode efetuar 
pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, captação de novos empréstimos, emissões de debêntures. A Companhia inclui na estrutura de 
dívida liquida: empréstimos, financiamentos e debêntures, menos caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras: 

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Empréstimos, financiamentos e debêntures 462.183 688.819 913.156 619.803 931.885 1.198.016
Menos: caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras (3.974) (5.034) (9.392) (20.309) (37.388) (28.360)
Dívida líquida (b) 458.209 683.785 903.764 599.494 894.497 1.169.656
Total do patrimônio líquido (a) 336.159 515.832 528.376 260.839 510.035 569.912
Índice de alavancagem financeira (b)/(a) 1,36 1,33 1,71 2,30 1,75 2,05
A Companhia não possui metas de grau de alavancagem.
4.3. Estimativa do valor justo. Estima-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis pelo 
valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O mesmo pressuposto é válido para os passivos financeiros. A Companhia 
aplica CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor 
justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: • Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos 
(como títulos mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto como 
ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, 
ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. • Nível 2: 
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso 
de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível 
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nas estimativas específicas da Companhia. Se todas as informações relevantes 
exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o 
instrumento estará incluído no Nível 2. Se uma ou mais informações relevantes 
não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estaria 
incluído no Nível 3. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar 
os instrumentos financeiros incluem: • preços de mercado cotados ou cotações 
de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos similares; • o valor 
justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo 
mercado. • Nível 3: Inserções para os ativos ou passivos que não são basea-
das nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis). 
A Companhia não possui ativos financeiros mensurados pelos níveis 1 e 3, 
sendo a totalidade dos mesmos (mensurados pelo nível 2) de liquidez imediata. 
A Companhia classificou as aplicações em CDB no montante de R$ 3.414 Em 
31 de dezembro de 2018 (R$ 6.180 em 31 de dezembro de 2017) como ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado no nível 2. 5 Instrumentos 
financeiros por categoria. Com exceção dos ativos financeiros ao valor justo, 
os demais ativos financeiros são classificados como “Empréstimos e recebíveis” 
e os passivos como “Outros passivos financeiros”. 5.1. Caixa e equivalentes 
de caixa. O valor de mercado desses ativos não difere significativamente dos 
valores apresentados nas demonstrações contábeis (Nota Explicativa nº 6). As 
taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado. 5.2. Empréstimos 
e financiamentos. As condições e os prazos dos empréstimos e financiamen-
tos obtidos estão apresentados na Nota Explicativa nº 14. O valor justo desses 
passivos não difere significativamente dos valores apresentados nas demons-
trações contábeis. 5.3. Instrumentos financeiros derivativos - “Valor justo 
contra resultado”. Os instrumentos derivativos contratados pela Companhia 
têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação nas 
taxas de câmbio e de juros, e não são utilizados com o objetivo principal de 
gerar ganhos financeiros. Contrato de Swap. São contratados com o objetivo 
principal de trocar o indexador de dívidas em moeda estrangeira para o Real. A 
Companhia não possui contratos de swap Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017. 5.4. Análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade 
dos instrumentos financeiros para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017, descreve os riscos que podem gerar variações materiais no re-
sultado da Companhia, nos termos determinados pela CVM por meio da Instru-
ção 475/08, a fim de apresentar 10%, 25% e 50% de apreciação/ depreciação 
na variável de risco considerada. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
possui os seguintes instrumentos financeiros: Aplicações financeiras indexados 
a à Taxa Referencial (TR) e Depósito Interbancário (CDI); Empréstimos e finan-
ciamentos indexados à Taxa Referencial (TR) e CDI, e debêntures indexados 
ao CDI e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); Contas a 
receber e obrigações por compra de imóveis, indexados ao Índice Nacional de 
Construção Civil (INCC) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Para a 
análise de sensibilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Com-
panhia considerou a taxa de juros de aplicações, empréstimos e contas a rece-
ber, CDI a 6,40%, TR a 0%, INCC a 3,84%, IPCA a 3,75% e IGP-M a 7,55%. 
Os cenários considerados foram: Cenário I - Provável: apreciação/depreciação 
de 10% das variáveis de risco utilizadas para precificação; Cenário II - Possível: 
apreciação/depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precifi-
cação; Cenário III - Remoto: apreciação/depreciação de 50% das variáveis de 
risco utilizadas para precificação. A Companhia apresenta a seguir o quadro de 
sensibilidade para os riscos que a Companhia está exposta, considerando que 
os eventuais efeitos impactariam os resultados futuros tomando como base as 
exposições apresentadas em 31 de dezembro de 2018. Os efeitos no patrimô-
nio líquido são basicamente os mesmos do resultado.

Consolidado

Risco
Instrumento/

operação
Cenário provável (I) Cená-

rio II
Cená-
rio IIIDescrição Efeito

De taxa de juros
Empréstimos - 
CDI

Aumento de 100 
pontos-base (bps) (2.090) (2.613) (3.136)

Empréstimos - TR - (3.189) (3.986) (4.783)
Debênture - CDI - (536) (670) (804)

Efeito total 
líquido (5.815) (7.269) (8.723)

De indices 
de preço 
(IPCA,IGP-M,
INCC)

Contas a Receber Queda de 1% (2.452) (3.064) (3.677)
Contas a pagar- 
Terrenos - 650 812 975

(1.802) (2.252) (2.702)
5.5. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Aplicações financeiras
CDBs (a) - 40 1.482 3.568 6.180 7.114

Ativo circulante - - - 65 5 5
Não circulante - 40 1.482 3.503 6.175 7.109
(a) Todas as aplicações financeiras encontram-se sob garantia de operações
de empréstimos, financiamentos e debêntures. As aplicações financeiras são
remuneradas entre 100% e 102% da taxa do CDI. Os ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado estão apresentados, na demonstração do
fluxo de caixa, em “Atividades de investimentos” como parte das variações
do capital circulante. As variações dos ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado estão registradas como “Receitas financeiras e Despesas
financeiras” no resultado (Nota Explicativa nº 29). 5.6. Qualidade do crédi-
to dos ativos financeiros. Os saldos consolidados Em 31 de dezembro de
2018 dos ativos financeiros lastreados por títulos privados totalizam R$ 65 (31
de dezembro de 2017 – R$ 5). Os títulos privados são CDBs emitidos pelos
seguintes bancos: Brasil, Alfa, Credit Suisse. 5.7. Contas vinculadas. Estão
representadas por recursos oriundos de financiamentos liberados por institui-
ção financeira a promitentes compradores de empreendimentos em constru-
ção, os quais são disponibilizados à medida do progresso físico de execução
dos correspondentes empreendimentos.
6 Caixa e equivalente de caixa

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Caixas e bancos 3.851 4.845 2.104 11.865 13.379 9.584
Equivalentes de caixa
Aplicação em título de 
liquidez imediata 123 149 5.806 4.876 17.829 11.662

3.974 4.994 7.910 16.741 31.208 21.246
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins, 
sendo que a Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação fi-

nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa 
e que esteja sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. As apli-
cações financeiras da Companhia estão representadas por Certificados de 
Depósitos Bancários (CDBs) ou operações compromissadas lastreadas em 
CDBs e debêntures de emissão de instituições financeiras de primeira linha, 
e são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas opera-
ções. As aplicações são classificadas como equivalentes de caixa, conforme 
a descrição do CPC 3 (IAS 7). A Companhia tem políticas de investimentos 
financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores 
mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira 
linha, as quais são substancialmente remuneradas com base em percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
7 Contas a receber

Controladora
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Empreendimentos em construção

Receita de unidades vendidas
       em construção - 132.341 241.073

(-) Receita a apropriar - (1.130) (13.335)
(=) Receita apropriada - 131.211 227.738

(+) Adiantamento de clientes - 808 6.985
(-) Recebimentos acumulados - (108.746) (176.269)

Contas a receber de unidades em 
construção - 23.273 58.454
Empreendimentos concluídos 41.701 42.712 69.219
Total a receber de clientes 41.701 65.985 127.673

Ajuste a valor presente - - (228)
Prestação de serviços a receber 4.806 18.081 18.081
(-) Provisão p/creditos de

     liquidação duvidosa (1.328) (1.404) (9.199)
Total de contas a receber 45.179 82.662 136.327
Circulante 39.261 74.014 124.921
Não circulante 5.918 8.648 11.406

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Empreendimentos em construção

Receita de unidades vendidas 
      em construção 440.163 1.100.583 1.899.780

(-) Receita a apropriar (106.364) (151.100) (325.914)
(=) Receita apropriada 333.799 949.483 1.573.866

(+) Adiantamento de clientes 28.760 45.670 84.770
(-) Recebimentos acumulados (263.481) (685.864) (1.087.016)

Contas a receber de unidades
   em construção 99.078 309.289 571.620
Empreendimentos concluídos 275.360 262.960 284.222
Total a receber de clientes 374.438 572.249 855.842

Ajuste a valor presente (380) (1.009) (3.863)
Prestação de serviços a receber 8.320 23.246 24.970
(-) Provisão p/creditos de

      liquidação duvidosa (26.548) (16.848) (9.199)
Total de contas a receber 355.830 577.638 867.750
Circulante 325.584 528.212 787.269
Não circulante 30.246 49.426 80.481
As contas a receber estão, substancialmente, atualizadas pela variação do Ín-
dice Nacional da Construção Civil - INCC até o habite-se e, posteriormente, 
pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M, acrescido de juros 
de 12% ao ano, apropriados de forma “pro rata temporis” a partir da conclusão 
da construção e entrega da unidade vendida. Dessa forma, o Contas a Re-
ceber dos empreendimentos concluídos e o contas a receber apropriado dos 
empreendimentos em construção, deduzido do ajuste a valor presente, estão 
apresentados ao valor justo. O valor da provisão para créditos de realização 
duvidosa é revisado periodicamente. O critério de provisão leva em conta a dife-
rença negativa individual entre o valor de mercado das unidades e o saldo total 
a receber dos clientes inadimplentes. As dívidas condominiais, as dívidas fiscais 
(IPTU) e as taxas de serviços são somadas ao saldo a receber dos respectivos 
clientes inadimplentes para essa apuração. O Contas a Receber individualmen-
te impaired refere-se ao saldo de contas a receber de clientes dos contratos que 
preveem alienação fiduciária do bem negociado e cujo valor de mercado é maior 
do que os saldos vencidos. Consequentemente nenhuma provisão é requerida. 
O saldo do Contas a receber das unidades vendidas e em construção não está 
totalmente refletido nas informações demonstrações contábeis, uma vez que 
seu registro é limitado à parcela da receita reconhecida contabilmente, líquida 
dos valores já recebidos. Quanto às informações sobre os principais clientes, 
em função da própria atividade imobiliária residencial com foco no segmento 
econômico, a Sociedade não possui individualmente, clientes que representam 
mais de 10% da receita total consolidada. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017 os saldos do ativo circulante e não circulante de contas a 
receber de clientes estão compostos pelos seguintes vencimentos:

Controladora
Reapresentado

Vencidos 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Até 30 dias 522 1.156 4.138
31 a 60 dias 851 1.008 5.794
61 a 90 dias 127 3.927 2.189
91 a 180 dias 1.136 1.834 4.149
mais de 180 dias 24.072 24.596 19.262

26.708 32.521 35.532
A vencer:
Até 30 dias 1.949 6.129 7.220
31 a 60 dias 2.497 7.012 14.343
61 a 90 dias 1.595 5.109 30.036
91 a 120 dias 1.576 5.125 26.047
121 a 360 dias 1.458 1.763 9.439

9.075 25.138 87.085
Prestação de serviços 4.806 18.081 18.081
Adiantamento de clientes - 808 6.985
Ajuste a valor presente - - (228)
(-) Receita de vendas a apropriar - (1.130) (13.335)
(-) Provisão p/creditos de 
liquidação duvidosa (1.328) (1.404) (9.199)
Ativo circulante 39.261 74.014 124.921

Consolidado
Reapresentado

Vencidos 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Até 30 dias 7.953 11.554 36.155
31 a 60 dias 29.342 9.296 30.329
61 a 90 dias 1.462 9.440 8.480
91 a 180 dias 27.193 22.950 15.391
mais de 180 dias 139.410 144.762 138.085

205.360 198.002 228.440

A vencer:
Até 30 dias 16.845 22.658 37.689
31 a 60 dias 17.795 90.817 218.104
61 a 90 dias 71.037 110.767 126.833
91 a 120 dias 11.971 85.209 58.576
121 a 360 dias 98.789 120.795 283.224

216.437 430.246 724.426
Prestação de serviços 8.319 23.246 24.970
Adiantamento de clientes 26.155 43.633 78.276
Ajuste a valor presente (380) (1.005) (2.054)
(-) Receita de vendas a apropriar (103.759) (149.063) (257.590)
(-) Provisão p/creditos de liquidação 
duvidosa (26.548) (16.847) (9.199)
Ativo circulante 325.584 528.212 787.269

Controladora
Reapresentado

A vencer 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
entre 1 e 2 anos 1.744 2.262 2.669
entre 2 e 3 anos 1.315 1.802 2.267
entre 3 e 4 anos 1.018 1.420 1.841
Após 4 anos 1.841 3.164 4.629

5.918 8.648 11.406
Não circulante 5.918 8.648 11.406

Consolidado
Reapresentado

A vencer 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
entre 1 e 2 anos 8.843 23.021 115.383
entre 2 e 3 anos 7.013 7.783 8.430
entre 3 e 4 anos 5.168 6.114 6.400
Após 4 anos 9.221 12.511 13.908

30.245 49.429 144.121
Adiantamento de clientes 2.605 2.037 6.493
Ajuste a valor presente - (3) (1.809)
(-) Receita de vendas a apropriar (2.605) (2.037) (68.324)
Não circulante 30.245 49.426 80.481
A Companhia tem como política interna acompanhar mensalmente a carteira 
de recebíveis e buscar realizar os distratos de unidades que estejam inadim-
plentes. Após os distratos, essas unidades são recolocadas à venda ao valor 
de mercado. Essa prática evita uma concentração de distratos no momento da 
entrega das chaves e o repasse da carteira a instituições financeiras cessioná-
rias de crédito. 7.1. Operações de cessão de créditos. Em 31 de dezembro 
de 2018, a Companhia possui saldos de contas a receber de clientes trans-
feridos à instituições financeiras, com cláusulas de garantia sobre eventuais 
perdas futuras. Consequentemente, a Companhia continua a reconhecer inte-
gralmente o valor contábil dessas contas a receber e reconheceu o montante 
recebido nessa transferência como cessão de créditos (Nota Explicativa nº 15). 
Em 31 de dezembro de 2018, o valor contábil do respectivo passivo no con-
solidado é de R$20.372 (31 de dezembro de 2017 - R$ 52.249). 8 Imóveis a 
comercializar. São representados por imóveis a serem vendidos e terrenos 
para futuras incorporações, assim distribuídos:

Controladora
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Adiantamento para compra de terrenos 3.221 3.114 3.000
Terrenos 5.975 5.975 89.568
Imóveis concluídos 18.657 24.821 25.725
Imóveis em construção 6.546 9.368 24.930
Provisão para reavaliação de estoque (790) (1.822) (530)

33.609 41.456 142.693
Parcela circulante 24.413 32.367 50.125
Parcela não circulante 9.196 9.089 92.568

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Adiantamento para compra de terrenos 7.384 7.113 11.134
Terrenos 182.743 222.893 369.289
Imóveis concluídos 541.909 482.045 386.045
Imóveis em construção 390.981 513.958 602.178
Provisão para reavaliação de estoque (214.590) (127.031) (9.251)
Encargos financeiros (a) 257.118 227.157 189.988

1.165.545 1.326.135 1.549.383
Parcela circulante 979.053 1.089.181 1.154.021
Parcela não circulante 186.492 236.954 395.362
(a) A movimentação dos encargos financeiros incorridos, originários de ope-
rações de financiamento bancário e apropriados ao custo durante o período
de construção, pode ser assim demonstrada: O valor contábil de um empre-
endimento é transferido para rubrica “Imóvel em construção” no momento em
que o empreendimento é lançado. A parcela classificada no realizável a longo
prazo corresponde a terrenos de empreendimentos previstos para serem lan-
çados em período superior a 12 meses.

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Saldo nos estoques no início do período 227.157 189.988 183.555
Encargos financeiros incorridos no período 70.930 99.766 97.630
Apropriação dos encargos financeiros 
ao custo das vendas (40.969) (62.597) (91.197)
Saldo nos estoques no fim do período 257.118 227.157 189.988
Os encargos financeiros incorridos no exercício não incluem encargos finan-
ceiros sobre as contas a pagar de terrenos, limitando-se aos empréstimos 
obtidos com esta destinação específica e financiamento imobiliário. Os encar-
gos financeiros, durante a fase de construção, sobre as contas a pagar de ter-
renos são capitalizados nos estoques. O saldo de imóveis a comercializar da-
dos em garantia estão mencionados na Nota Explicativa nº 15. 9 Dividendos 
a receber. Os dividendos a receber em 31 de dezembro de 2018 totalizam R$ 
32.486 (31 de dezembro de 2017 – R$14.768), este saldo é composto pela 
parcela dos lucros decorrentes das participações societárias em controladas, 
já destinados ao pagamento através de atos societários. 
10 Outros ativos Controladora Consolidado

Reapresentado Reapresentado
31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

Adto a fornecedores 23.159 21.052 465 32.374 32.044 9.551
Adiantamentos diversos 7.307 6.213 6.967 34.022 29.356 69.075
Comissão sobre vendas 3.078 3.101 7.111 8.517 10.206 18.252
Reembolsaveis de clientes - 2.835 5.815 4.640 11.138 19.124
Dividendos antecipados - - - 6.338 11.171 6.232

33.544 33.201 20.358 85.891 93.915 122.234
Parcela circulante 33.544 33.201 20.358 79.554 82.744 116.002
Parcela não circulante - - - 6.337 11.171 6.232

11. Investimentos
(i) Participações Societárias - Diretas:

Participação - % Patrimônio Líquido + AFAC Lucro (prejuízo) do Exercício
Reapresentado Reapresentado Reapresentado

Investidas Diretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
João Fortes Construtora Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 249.230 202.550 51.907 41.429 23.823 (33.191) (39.802) (89.657)
JFE 35 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 91.545 18.523 73.022 82.925 91.589 (14.136) (20.426) (33.538)
JFE 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 100.136 48.650 51.486 47.860 46.335 656 1.525 4.311
LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 75.113 40.352 34.760 52.528 60.728 (21.692) (12.067) 4.079
LB12 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 30,83% 30,83% 56.607 10.946 45.661 75.710 74.885 (26.787) (3.709) (3.248)
NS Empreendimnetos Imobiliários Noroeste I SPE SA 25,00% 25,00% 25,00% 7.540 1.870 5.670 7.076 12.653 (1.569) (4.835) (79)
JFE 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 49.753 39.433 10.320 30.307 25.635 (27.076) (2.603) (2.690)
JFE Rosário Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 10.276 2.036 8.240 9.414 8.914 (1.574) (2.754) 613
Pelicano Empreendimentos imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 78.163 761 77.401 77.309 80.871 (72) (3.644) (75)
JFE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 57.458 16.329 41.129 46.253 41.509 (6.886) (6.585) (5.728)
Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 92.757 35.649 57.108 100.802 90.884 6.305 9.917 12.640
Alfa Port Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 39.133 3.227 35.906 34.542 30.825 989 131 (96)
SPE Ceilandia BSB Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 46.754 22.323 24.430 23.353 33.343 312 (9.990) 669
JFE 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 35.772 14.767 21.005 23.943 15.557 (3.996) (1.561) (3.300)
CNR Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 25.328 1.836 23.492 23.184 22.757 (314) 427 2.480
JFE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 25.466 1.734 23.732 35.113 61.888 1.277 (809) 4.439
JFE 5 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.681 528 18.154 16.224 16.400 582 (175) (589)
JFE 60 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 48.397 34.782 13.616 13.512 17.410 (1.094) (3.898) (1.315)
JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 24.675 10.089 14.585 13.396 15.315 (361) (1.919) (1.674)
JFE 73 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 22.814 13.879 8.935 13.949 12.533 (8.466) (1.498) 139
JFE 37 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 70,00% 19.972 23 19.966 19.927 19.922 (7) (7) (5)
JFE 7 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 19.361 4.633 14.728 11.808 12.128 17 (320) 542
JFE 53 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 28.228 21.638 6.590 12.480 11.508 (8.893) (1.128) (2.778)
JFE 74 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 15.382 2.804 12.578 12.467 12.485 (7) (29) (7)
JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda 80,00% 80,00% 80,00% 63.059 49.163 14.555 17.740 15.883 (6.279) 1.857 220
JFE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.938 7.614 11.324 9.068 10.223 564 (1.155) (1.934)
MNR 3 Empreendimentos Imobiliários S/A 99,99% 99,99% 99,99% 6.933 1.202 5.731 5.344 5.059 15 285 416
JFE 62 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 3.229 265 2.964 2.922 25.494 (6) (22.572) -
JFE 55 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.063 6.493 11.570 8.142 8.566 2.209 (2.172) (1.898)
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 70,00% 46.365 80.733 - 3.898 68.678 - (64.780) (10.723)
MNR 6 Empreendimentos S/A 30,00% 30,00% 30,00% 28.280 (585) 28.865 34.261 34.261 (17.084) 9.941 3.493
Outros (25 empresas) 239.323 184.400 56.105 56.318 88.854 (53.945) (28.680) (57.715)
Total Investimentos 825.535 963.204 1.096.915 (220.509) (213.035) (183.008)

Controladora
Participação - % Investimento Equivalência Patrimonial

Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Investidas Diretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
João Fortes Construtora Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 249.230 202.550 51.907 41.429 23.823 (33.191) (39.802) (89.657)
JFE 35 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 91.545 18.523 73.022 82.925 91.589 (14.136) (20.426) (33.538)
JFE 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 100.136 48.650 51.486 47.860 46.335 656 1.525 4.311
LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 75.113 40.352 34.760 52.528 60.728 (21.692) (12.067) 4.079
LB12 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 30,83% 30,83% 56.607 10.946 45.661 22.108 23.085 (26.787) (1.143) (1.001)
NS Empreendimnetos Imobiliários Noroeste I SPE SA 25,00% 25,00% 25,00% 7.540 1.870 1.418 1.769 3.163 (392) (1.209) (20)
JFE 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 49.753 39.433 10.320 30.307 25.635 (27.076) (2.603) (2.690)
JFE Rosário Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 10.276 2.036 8.240 9.414 8.914 (1.574) (2.754) 613
Pelicano Empreendimentos imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 78.163 761 77.401 77.309 80.871 (72) (3.644) (75)
JFE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 57.458 16.329 41.129 46.253 41.509 (6.886) (6.585) (5.728)
Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 92.757 35.649 57.108 100.802 90.884 6.305 9.917 12.640
Alfa Port Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 39.133 3.227 35.906 34.542 30.825 989 131 (96)
SPE Ceilandia BSB Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 46.754 22.323 24.430 23.353 33.343 312 (9.990) 669
JFE 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 35.772 14.767 21.005 23.943 15.557 (3.996) (1.561) (3.300)
CNR Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 25.328 1.836 23.492 23.184 22.757 (314) 427 2.480
JFE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 25.466 1.734 23.732 35.113 57.435 1.277 (809) 4.439
JFE 5 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.681 528 18.154 16.224 16.400 582 (175) (589)
JFE 60 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 48.397 34.782 13.616 13.512 17.410 (1.094) (3.898) (1.315)
JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 24.675 10.089 14.585 13.396 15.315 (361) (1.919) (1.674)
JFE 73 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 22.814 13.879 8.935 13.949 12.533 (8.466) (1.498) 139
JFE 37 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 70,00% 19.972 23 13.976 13.949 13.946 (5) (5) (4)
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JFE 7 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 19.361 4.633 14.728 11.808 12.128 17 (320) 542
JFE 53 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 28.228 21.638 6.590 12.480 11.508 (8.893) (1.128) (2.778)
JFE 74 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 15.382 2.804 12.578 12.467 12.485 (7) (29) (7)
JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda 80,00% 80,00% 80,00% 63.059 49.163 11.644 14.192 12.706 (5.023) 1.486 176
JFE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.938 7.614 11.324 9.068 10.223 564 (1.155) (1.934)
MNR 3 Empreendimentos Imobiliários S/A 99,99% 99,99% 99,99% 6.933 1.202 5.731 5.344 5.059 15 285 416
JFE 62 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 3.229 265 2.964 2.922 25.494 (6) (22.572) -
JFE 55 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 18.063 6.493 11.570 8.142 8.566 2.209 (2.172) (1.898)
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 70,00% 46.365 80.733 - 2.729 48.075 - (45.346) (7.506)
MNR 6 Empreendimentos S/A 30,00% 30,00% 30,00% 28.280 (585) 5.850 10.975 8.443 (5.125) 2.982 1.048
Juros atribuidos aos estoques das investidas - - 257.118 227.157 189.988 (27.113) (26.937) (30.404)
Outros (25 empresas) 239.323 184.400 52.713 54.146 82.737 (53.278) (24.940) (56.722)
Outros movimentos pela compra/venda de participação / Minoritários - - - (31.346) (11.387) (5.129)
Total Investimentos 1.043.093 1.095.299 1.159.469 (263.907) (229.321) (214.513)

Consolidado
Participação - % Investimento Equivalência Patrimonial

Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Investidas Diretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
João Fortes Construtora Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 249.230 202.550 (2.758) (2.392) 1.701 (898) (578) 826
MNR 6 Empreendimentos S/A 30,00% 30,00% 30,00% 28.280 (585) 5.850 10.976 8.443 (5.125) 2.982 1.048
Outros movimentos pela compra/venda de participação / Minoritários - - - (21.105) (9.075) (2.662)
Total Investimentos 3.092 8.584 10.143 (27.129) (6.671) (788)
ii) Participações Societárias – passivo a descoberto:

Participação - % Patrimônio Líquido + AFAC Lucro (prejuízo) do Exercício
Reapresentado Reapresentado Reapresentado

Provisão para Passivo a Descoberto 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Macaé Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda 40,00% 40,00% 40,00% 137.648 266.137 (128.490) (120.694) (88.974) (7.801) (31.719) (24.644)
JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 28.186 120.912 (92.726) (70.940) (18.010) (28.527) (53.195) (35.022)
JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 15.094 29.476 (14.382) (7.945) (5.347) (8.294) (4.779) (4.893)
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 0,00% 0,00% 46.365 80.733 (34.155) - - (38.472) - -
Outros (13 empresas) 101.409 114.327 (12.917) (17.723) (16.656) (13.441) (21.652) (21.405)
Total Passivo a Descoberto (282.670) (217.302) (128.987) (96.535) (111.345) (85.964)

Controladora
Participação - % Investimento Equivalência Patrimonial

Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Provisão para Passivo a Descoberto 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Macaé Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda 40,00% 40,00% 40,00% 137.648 266.137 (51.396) (48.277) (35.590) (3.120) (12.688) (9.858)
JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 28.186 120.912 (92.726) (70.940) (18.010) (28.527) (53.195) (35.022)
JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 15.094 29.476 (14.382) (7.945) (5.347) (8.294) (4.779) (4.893)
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 0,00% 0,00% 46.365 80.733 (23.909) - - (26.930) - -
Outros (13 empresas) 101.409 114.327 (22.801) (17.724) (16.656) (6.595) (21.652) (21.405)
Total Passivo a Descoberto (205.214) (144.886) (75.603) (73.466) (92.314) (71.178)

- - - - - -
Total Equivalência Patrimonial (337.373) (321.635) (285.692)
(iii) Participações Societárias – indiretas:

Participação - % Patrimônio Líquido + AFAC Lucro (prejuízo) do Exercício
Reapresentado Reapresentado Reapresentado

Investidas Indiretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
IPP Ile Saint Louis Empr. Imobiliario Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 1.435 1.583 (148) (118) 139 (116) (257) 311
IPP Residencial Kandinsky Empr. Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 1.125 116 1.010 959 980 (33) (20) 54
SPE Cinco de Julho Incorporações S/A 76,57% 99,99% 99,99% 3.234 1.286 1.948 1.943 1.946 (494) (3) 67
Contemporanium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 85,73% 99,99% 99,99% 28.211 44.283 (16.072) (16.740) (7.227) - (9.514) (14.322)
Incorporadora Pinheiro Pereira 3 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 27.846 13.377 14.469 13.979 13.350 (10) (27) (65)
Incorporadora Pinheiro Pereira 5 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 17.577 6.787 10.790 10.409 9.973 (263) (41) (1.617)
Incorporadora Pinheiro Pereira 6 Ltda. 82,09% 99,99% 99,99% 7.176 7.838 (663) (1.466) (2.194) (415) 405 (5.025)
Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 38.524 4.534 33.990 31.823 26.713 (211) 2.193 (16.794)
Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 6.572 7.455 (883) (984) (801) (856) (760) (2.360)
Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda. 86,62% 99,99% 99,99% 25.943 4.043 21.900 (8.864) (7.534) (6.390) (11.505) (22.978)
Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 8.142 13.307 (5.165) (5.050) (1.432) (1.052) (4.644) (4.345)
Andorinha Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 6.259 1.926 4.333 3.866 3.786 416 130 455
Arara Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 587 665 (78) 15 514 (93) (499) 52
Charitas Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 43,71% 36,43% 45,46% 73.853 10.832 63.021 79.978 66.023 607 9.675 8.341
Lake Garden Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 1.112 1.861 (748) (121) 129 (243) (377) (83)
Papagaio João Pessoa Emp. Imobiliários Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 410 584 (174) 545 545 (1.075) (719) (281)
Cyrela Piemtonte Empreendimentos Imobiliários Ltda 25,00% 25,00% 25,00% 2.595 1.751 844 964 938 (957) (120) (1.476)
Jaguariauna Empreendimentos Imobiliários Ltda. 0,00% 0,00% 25,00% - - - - 1.525 - - 4.493
Total Investimentos 128.374 111.138 107.374 (11.187) (16.083) (55.572)

Participação - % Investimento Equivalência Patrimonial
Reapresentado Reapresentado Reapresentado

Investidas Indiretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
IPP Ile Saint Louis Empr. Imobiliario Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 1.435 1.583 (148) (118) 139 (116) (257) 311
IPP Residencial Kandinsky Empr. Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 99,99% 1.125 116 1.009 959 980 (33) (20) 54
SPE Cinco de Julho Incorporações S/A 76,57% 99,99% 99,99% 3.234 1.286 1.491 1.943 1.945 (379) (3) 67
Contemporanium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 85,73% 99,99% 99,99% 28.211 44.283 (13.779) (16.739) (7.226) (0) (9.514) (14.322)
Incorporadora Pinheiro Pereira 3 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 27.846 13.377 14.468 13.978 13.349 (10) (27) (65)
Incorporadora Pinheiro Pereira 5 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 17.577 6.787 10.789 10.408 9.972 (263) (41) (1.617)
Incorporadora Pinheiro Pereira 6 Ltda. 82,09% 99,99% 99,99% 7.176 7.838 (544) (1.466) (2.194) (341) 405 (5.025)
Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 38.524 4.534 33.987 31.820 26.710 (211) 2.193 (16.794)
Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 6.572 7.455 (882) (984) (800) (856) (760) (2.360)
Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda. 86,62% 99,99% 99,99% 25.943 4.043 18.969 (8.863) (7.533) (5.535) (11.505) (22.978)
Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda. 99,99% 99,99% 99,99% 8.142 13.307 (5.164) (5.050) (1.432) (1.052) (4.644) (4.345)
Andorinha Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 6.259 1.926 4.332 3.866 1.893 416 (6) 228
Arara Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 587 665 (78) 15 257 (93) (38) 26
Charitas Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 43,71% 36,43% 45,46% 73.853 10.832 27.546 29.135 30.012 607 9.675 8.341
Lake Garden Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 1.112 1.861 78 (249) 64 (122) (189) (41)
Papagaio João Pessoa Emp. Imobiliários Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 410 584 (541) (87) 273 (538) (360) (140)
Cyrela Piemtonte Empreendimentos Imobiliários Ltda 25,00% 25,00% 25,00% 2.595 1.751 (2.295) (2.056) (2.027) (239) (30) (369)
Jaguariauna Empreendimentos Imobiliários Ltda. 0,00% 0,00% 25,00% - - - - - - - 1.123
Total Investimentos 89.239 56.512 64.383 (8.765) (15.120) (57.907)

Consolidado
Participação - % Investimento Equivalência Patrimonial

Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Investidas Indiretas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Ativo Passivo 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Andorinha Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 6.259 1.926 - - 1.893 - - 228
Arara Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 50,00% 587 665 - - (7) - - 26
Lake Garden Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 1.112 1.861 78 (249) 64 (122) (189) (41)
Papagaio João Pessoa Emp. Imobiliários Ltda 50,00% 50,00% 50,00% 410 584 (541) (87) 273 (538) (360) (140)
Cyrela Piemtonte Empreendimentos Imobiliários Ltda 25,00% 25,00% 25,00% 2.595 1.751 (2.295) (2.056) (2.027) (238) (29) (370)
Jaguariauna Empreendimentos Imobiliários Ltda. 0,00% 0,00% 25,00% - - - - 1.505 - - 1.123

(2.758) (2.392) 1.701 (898) (578) 826

(iv) Movimentação dos Investimentos
Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.051.464 10.143
Aumento/Redução de Capital 201.899 5.112
Aquisições / Vendas de Participações 50.787 -
Dividendos (100) -
Equivalência Patrimônial (321.635) (6.671)
Provisão para passivo a descoberto 69.284 -
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados 37.169 -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.095.299 8.584
Aumento/Redução de Capital 252.001 6.202
Aquisições / Vendas de Participações (7.123) 21.272
Dividendos (50.000) (5.837)
Equivalência Patrimônial (337.373) (27.129)
Provisão para passivo a descoberto 60.328 -
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados 29.961 -

Saldo Em 31 de dezembro de 2018 1.043.093 3.092
12 Propriedade para investimento. A Companhia mantém contrato de alu-
guel atípico, do tipo “built-to-suit”, de 41 anos de prazo, com a Cencosud Bra-
sil Comercial S.A., que se refere a construção de loja em terreno previamente 
determinado, com características específicas para locação. Com base nesse 
contrato de aluguel, a Companhia lavrou Instrumento Particular de Cessão de 
Créditos Imobiliários e Outras Avenças junto à RB Capital Companhia de Se-
curitização em 27 de julho de 2018 onde foi cedido os créditos de 156 meses 
no valor nominal de R$36.008, sendo feito a cessão com taxa de desconto 
de 9,43045 % a.a. e o pagamento de R$1.496 de despesas para a realização 
da operação. A operação deverá ser liquidada em 2 etapas, sendo a primeira 
liquidação realizada no dia 08 de agosto de 2018 no valor de R$15.299 e o 
valor residual da cessão R$4.201 será liberado para a Companhia, quando as 
garantias forem registradas. A Companhia deu o próprio imóvel como garan-
tia, no caso de inadimplemento da Ceconsud, imóvel avaliado em R$36.008. 
Devido a isso, a cessão está classificada na conta de “Empréstimos e Fi-
nanciamento” (Nota Explicativa nº 15), e está registrada registrada pelo valor 
líquido recebido de R$20.052. A receita decorrente do aluguel e os custos da 
operação, que correspondem a amortização da dívida, serão mensalmente 
apropriados de acordo com o prazo das parcelas cedidas. O valor registrado 
na rúbrica de propriedade para investimento, no montante de R$18.384, cor-
responde a fração do custo de construção da unidade relacionada ao contrato 
de aluguel. 13 Imobilizado. O ativo imobilizado é composto, principalmente, 
dos bens utilizados nas instalações da Companhia (móveis, utensílios e com-
putadores, dentre outros). Está contabilizado pelo custo de aquisição dedu-
zido da depreciação.

Controladora
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Taxa

anual de 
depre-
ciação Custo

Depre-
ciação

Acu-
mulada

Imobi-
lizado
líqui-

do
Imobiliza-
do líquido

Imobiliza-
do líquido

Computadores e 
Periféricos 20% 1.712 (1.691) 21 5 36
Instalações 3% 1.955 (520) 1.435 1.501 1.565
Máquinas e Equipa-
mentos 10% 295 (270) 25 54 71
Móveis e Utensílios 10% 1.969 (1.422) 547 739 937
Stand e apartamen-
to decorado 2.545 (2.196) 349 349 352

8.476 (6.099) 2.377 2.648 2.961
Consolidado

Reapresentado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Taxa
anual de 
depre-
ciação Custo

Depre-
ciação

Acumu-
lada

Imobi-
lizado
líqui-

do
Imobiliza-
do líquido

Imobiliza-
do líquido

Computadores e 
Periféricos 20% 1.775 (1.742) 32 23 153
Instalações 3% 3.882 (1.744) 2.138 2.774 2.967
Máquinas e 
Equipamentos 10% 438 (344) 94 135 168
Móveis e Utensílios 10% 2.391 (1.732) 659 887 1.084
Stand e apartamento 
decorado 4.631 (3.707) 925 914 1.494

13.117 (9.269) 3.848 4.733 5.866

Os gastos com a construção dos estandes de venda e do apartamento modelo 
são capitalizados apenas quando a expectativa de vida útil-econômica for su-
perior a um ano e depreciados de acordo com o prazo de vida útil-econômica, 
que varia de acordo com cada empreendimento, e são baixados por ocasião 
do término da comercialização ou demolição. 14 Intangível. O intangível da 
controladora é composto, principalmente, das licenças de softwares e está con-
tabilizado pelo custo de aquisição deduzido das amortizações. O consolidado 
é composto, principalmente, pelo valor justo dos projetos adquiridos quando 
da aquisição da Incorporadora Pinheiro Pereira (atual João Fortes Construtora 
Ltda) em 26 de janeiro de 2011. Os projetos de empreendimento são decorren-
tes da aquisição da IPP (63.259) de aquisições em etapas da SPE 5 de Julho 
(3.046) e da SPE Contemporanium (463). Os projetos têm vida útil definida e 
estão sendo amortizados de forma linear de acordo com período de constru-
ção. Os demais projetos serão amortizados quando iniciado a sua construção.

Controladora Consolidado

Softwares

Projetos de  
empreendi-

mentos
Softwa-

res Total
Em 31 de dezembro de 2016 1.396 23.542 1.430 24.972
Amortização (1.463) (1.251) (1.497) (2.748)
Aquisições 451 - 451 451
Em 31 de dezembro de 2017 384 22.291 384 22.675
Amortização (464) (1.147) (494) (1.641)
Aquisições 288 - 288 288
Em 31 de dezembro de 2018 208 21.144 178 21.322
15 Empréstimos e financiamentos

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Em moeda nacional
 Capital de giro 131.297 165.581 291.612 131.297 165.582 291.612
 Cessão de 
  recebíveis 320 8.920 19.146 20.372 52.249 70.400
 Crédito imobiliário 37.617 38.339 58.433 415.185 478.075 532.039

169.234 212.840 369.191 566.854 695.906 894.051
Custo da transação 
a apropriar (666) (6.203) (6.503) (666) (6.203) (6.503)

168.568 206.637 362.688 566.188 689.703 887.548
Passivo circulante 140.738 184.327 266.624 494.164 598.222 560.038
Não circulante 27.830 22.310 96.064 72.024 91.481 327.510
Modalidade de empréstimos no passivo circulante:

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Em moeda nacional
 Capital de giro 112.771 142.375 202.317 112.771 142.375 202.317
Cessão de 
 recebíveis 320 8.920 19.146 1.790 23.917 39.050
 Crédito imobiliário 28.216 38.339 48.811 380.172 437.237 322.321

141.307 189.634 270.274 494.733 603.529 563.688
Custo da transação 
a apropriar (569) (5.307) (3.650) (569) (5.307) (3.650)

140.738 184.327 266.624 494.164 598.222 560.038
Os financiamentos imobiliários e de capital de giro estão garantidos por hipo-
tecas e recebíveis dos respectivos imóveis. Os valores dos recebíveis estão 
demonstrados pelo valor faturado e não contemplam os ajustes do POC. Se-
gue abaixo o quadro de garantia de empréstimos:

Consolidado
Reapresentado

Garantia dos empréstimos 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Estoque 109.474 79.739 157.289
Contas a receber 226.801 381.932 910.008
Aplicações financeiras 2.509 3.358 13.009

338.784 465.029 1.080.306
O valor justo dos empréstimos atuais se aproxima ao seu valor contábil, uma 
vez que o impacto do desconto não é significativo. Os montantes em aberto 
de longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

Períodos
31/12/

2018
31/12/

2017
01/01/

2017
31/12/

2018
31/12/

2017
01/01/

2017
entre 1 e 2 anos 23.695 22.310 74.718 43.471 83.303 267.055
entre 2 e 3 anos 4.135 - 21.346 13.179 1.931 55.848
entre 3 e 4 anos - - - 1.471 2.217 4.607
de 4 em diante - - - 13.903 4.030 -

27.830 22.310 96.064 72.024 91.481 327.510
Custo da transa-
ção a apropriar (96) (897) (2.853) (96) (897) (2.853)
Os principais dados sobre os empréstimos e financiamentos:

Financiamentos Imobiliários
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Taxa Vencimento
CDI+4,80% entre jan/2019 e abr/2019 - 77.430
TR + 11,28% a.a. entre jan/2019 a jul/2021 37.617 318.880
138,4%CDI abr/2019 - 18.874

37.617 415.184
Empréstimos, financiamentos 
e cessão em reais
Taxa média Vencimento
148,92% CDI entre jul/2017 a nov/2019 63.010 63.010
CDI +6,10% a.a. entre jul/2016 a mai/2023 68.607 68.607
10,02% a.a. entre jan/2019 a jul/2031 - 20.052

131.617 151.669
A Companhia possui contratos de empréstimos, com Covenants normalmente 
aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índi-
ces econômico-financeiros, geração de caixa e de outros itens. Os Covenants
são calculados com base nos indicadores abaixo, determinados com base 
nas informações demonstrações contábeis consolidadas da Companhia e em 
Rating independente da Fitch, sendo todos computados para a data base de 
31 de dezembro de 2018: • Índices de EBIT ajustado ( Earning Before Interest  
and Taxes). • Índices para Níveis máximos de endividamento. • Índices para 
Níveis mínimos de liquidez. • Rating independente da Fitch. Destaca-se que 
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia ultrapassou os limites estabele-
cidos para o índice de EBIT Ajustado. A Companhia segue a orientação da 
regra contábil definida no CPC 26 e mantém no passivo circulante, os saldos 
das operações afetadas pelo Covenant. Vale destacar que a Companhia está 
em tratativas com as instituições financeiras responsáveis por esta operação 
para negociação de um Waiver para o índice ultrapassado e para repactuar 
os compromissos para os exercícios futuros.

Antes Covenants Ajuste Após Covenants
Curto
Prazo

Longo
Prazo

Total da 
Dívida

Efeito  
Covenants

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Total da 
Dívida

Banco do Brasil 23.275 - 23.275 - 23.275 - 23.275
Credit Suisse 19.594 - 19.594 - 19.594 - 19.594

42.869 - 42.869 - 42.869 - 42.869

16 Debêntures
Data da emissão Emissões Principal R$ Remuneração anual Vencimento final Controladora

Reapresentado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

16/05/2013 3ª Emissão - 3ª serie 50.129 CDI + Juros 0,055 a.a 19/01/2016 53.615 242.833 215.932
15/08/2015 4ª Emissão 150.000 Variável (a) 17/05/2021 150.000 150.000 150.000
15/08/2015 5ª Emissão 100.000 Variável (a) 31/12/2021 90.000 90.000 90.000
10/05/2016 6ª Emissão Opportunity CDI + Juros 0,055 a.a 03/12/2018 - - 95.187

293.615 482.833 551.119
Custo da transação a apropriar (-) - (651) (651)

293.615 482.182 550.468
Passivo circulante 53.615 242.182 217.325

Passivo não circulante 240.000 240.000 333.143
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Data da emissão Emissões Principal R$ Remuneração anual Vencimento final Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
16/05/2013 3ª Emissão - 3ª serie 50.129 CDI + Juros 0,055 a.a 19/01/2016 53.615 242.833 215.932
10/05/2016 6ª Emissão Opportunity CDI + Juros 0,055 a.a 03/12/2018 - - 95.187

53.615 242.833 311.119
Custo da transação a apropriar (-) - (651) (651)

53.615 242.182 310.468
Passivo circulante 53.615 242.182 217.325

Passivo não circulante - - 93.143
(a) O valor de Remuneração por Debêntures corresponde a um percentu-
al sobre o resultado consolidado da Companhia, considerando, de maneira
agregada, os Exercícios de Apuração de 2016 a 2020. Caso o resultado seja
negativo, não haverá remuneração e/ou perda do principal.
As debêntures serão amortizadas conforme prazos apresentados:

Amortizações
Controladora Consolidado

Reapresentado Reapresentado

Períodos
31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

entre 1 e 2 anos 53.615 242.833 217.976 53.615 242.833 217.976
entre 2 e 3 anos - - 93.143 - - 93.143
entre 3 e 4 anos 240.000 240.000 240.000 - - -

293.615 482.833 551.119 53.615 242.833 311.119
Custo da transa-
ção a apropriar (-) - (651) (651) - (651) (651)

293.615 482.182 550.468 53.615 242.182 310.468
17 Partes relacionadas. A Companhia, os acionistas controladores e as con-
troladas e controladas em conjunto realizam operações comerciais e finan-
ceiras entre si, a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições 
consideradas pela Administração como usualmente praticadas no mercado 
de incorporação imobiliária. Os saldos de partes relacionadas foram elimi-
nados na consolidação proporcionalmente à participação da controladora. 
As contas a receber de partes relacionadas no consolidado estão garantidas 
pela participação dessas pessoas físicas e jurídicas em empreendimentos 
da Companhia. Esses saldos incluem encargos financeiros atualizados pelo 
CDI, sem previsão de liquidação. Os mútuos entre empresas do grupo são 
remunerados com base no IGPM.

Ativo
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Mútuos com Sociedades Controladas (i) 397.161 409.298 481.980
Cartas de Crédito com Controladas 11.286 6.607 3.051
Demais Partes relacionadas não conso-
lidadas (a) (ii) 86.254 73.959 80.456
(-) Provisão para perda estimada de 
créditos (a) (ii) (30.453) - -
Total Controladora 464.248 489.864 565.487
Outras partes Relacionadas (b) 7.676 2.736 4.625
Total Consolidado (a) + (b) 63.477 76.695 85.081

Ativo
Reapresentado

Demais partes relacionadas não 
consolidadas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Gelub Investimentos Imobiliários Ltda 58.560 52.962 46.373
BFC Administradora de Bens S/A - 8.614 21.700
Shopping Park Lagos S/A - 11.262 11.262
Shopinvest Empreendimentos Imobiliá-
rios S/A 27.473 900 900
Shopping Park Europeu S/A 190 190 190
JFE 33 Empreendimentos Imobiliários Ltda 31 31 31

86.254 73.959 80.456
Reapresentado

Outras Partes Relacionadas - Sócios 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
MRM Construtora Ltda. - - 993
BV Empreendimentos e Participações SA 4.457 - -
Performance Empreendimentos Imobi-
liarios Ltda. 2.901 2.736 2.450
Outros 318 - 1.182

7.676 2.736 4.625
Passivo

Reapresentado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Mútuos com Sociedades Controladas (i) 236.840 163.795 107.806
Demais Partes relacionadas não 
consolidadas (a) 2.208 2.208 2.233
Mútuo com Acionistas (a) 98.242 40.318 110.519
Total Controladora 337.290 206.321 220.558
Outras partes Relacionadas (b) 2.321 4.040 -
Total Consolidado (a) + (b) 102.771 46.566 112.752

Passivo
Reapresentado

Demais partes relacionadas não 
consolidadas 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
MNR 6 Empreendimentos Imobiliários S/A 2.208 2.208 2.208

2.208 2.208 2.208
Outras Partes Relacionadas - Sócios 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Mútuo com Acionistas 98.242 40.318 110.519
MRM Construtora Ltda. 2.321 2.126 -
Outros - 1.914 -

100.563 44.358 110.519
(i) Os mútuos com sociedades controldadas são decorrentes das transações
financeiras realizadas para a manutenção das atividades operacionais rela-
cionadas ao financiamento as obras. O maior parte saldo ativo é composto
pelo valor de R$ 260.257, decorrente do financiamento da obra executada
pela controlada Macaé Realty Empreendimentos Imobiliarios Ltda, o qual a
controladora possui 60% de participação. (ii) O saldo ativo de demais Partes
relacionadas não consolidadas é composto pelo montante de R$ 58.560, a
receber da Gelub Investimentos Imobiliários Ltda., parceira em alguns em-
preendimentos realizados pela empresa. Este montante está em sofrendo um
processo da arbitragem, na intensão de garantir o recebimento em sua totali-
dade. Em 2018, foi constituído uma provisão para perda estimada de créditos
sobre este montante no valor de R$ 30.453.
17.1. Remuneração dos administradores

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Honorários do Conselho 324 480 480 324 480 480
Honorários da Administração 505 682 632 1.958 3.103 2.997

829 1.162 1.112 2.282 3.583 3.477
O bônus dos administradores são definidos e registrados quando da aprova-
ção das demonstrações contábeis na Assembleia Geral de Acionistas. 1.72.
Benefícios a empregados. Desde 2010 a Companhia mantém planos de 
previdência privada de contribuição definida para seus empregados efetu-
ando contribuições mensais com base na folha de pagamento aos fundos 
oficiais de aposentadoria e de previdência social, as quais são lançadas em 
despesas pelo regime de competência. Aderindo ao plano e realizando a 
Contribuição Participante, a João Fortes efetua a Contribuição Empresa, que 
é equivalente a 100% (cem por cento) da contribuição Participante. Em caso 
de RESGATE TOTAL do saldo formado pela Contribuição Básica Participan-
te, o Participante perderá integralmente o saldo formado pela Contribuição 
Mensal Empresa, terá seu plano cancelado, podendo retornar como novo 
Participante no mês de março. Em caso de RESGATE PARCIAL do saldo for-
mado pela Contribuição Mensal Participante, o Participante perderá a mesma 
proporção do saldo formado pela Contribuição Mensal Empresa e continuará 
normalmente no plano.
18 Contas a pagar por aquisição de imóveis
18.1. Terrenos para futuras incorporações

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Em unidades (permuta) 80.748 45.600 64.954 139.913 117.135 142.888
Em moeda corrente 10.681 11.992 47.375 5.818 13.050 74.970

91.429 57.592 112.329 145.731 130.185 217.858
Passivo circulante 91.429 11.992 66.729 116.823 53.802 97.324
Passivo não circulante - 45.600 45.600 28.908 76.383 120.534
Valores a pagar por ano de vencimento:

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Em moeda (R$)
até 1 ano 10.681 11.992 47.375 5.818 13.050 74.970
Em unidades (permuta) 80.748 - 19.354 111.005 40.752 22.354
Passivo circulante 91.429 11.992 66.729 116.823 53.802 97.324
Em moeda (R$)
entre 1 e 2 anos - 45.600 45.600 - 45.600 45.600

- 45.600 45.600 - 45.600 45.600
Em unidades (permuta) - - - 28.908 30.783 74.934
Passivo circulante - 45.600 45.600 28.908 76.383 120.534
19 Adiantamento de clientes. Para as vendas de unidades não concluídas, 
a receita é reconhecida de acordo com o percentual de avanço físico-finan-
ceiro da obra durante todo o período de construção em conformidade com a 
orientação OCPC-04. Os recebimentos ocorridos antes do cronograma físico-
-financeiro por esta norma são registrados como adiantamentos de clientes.
(Nota Explicativa nº 2.21)

Consolidado Controladora
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Clientes de 
Incoporação 
imobiliária - 808 6.985 26.155 43.632 78.276
Permuta por 
terrenos - - - 139.161 139.161 139.161
  Apropriada - - - (136.556) (137.124) (132.668)
  A apropriar - - - 2.605 2.037 6.493

- 808 6.985 28.760 45.669 84.769
Passivo circulante - 808 6.985 26.155 43.632 78.276
Passivo não 
circulante - - - 2.605 2.037 6.493

20 Tributos e contribuições sociais diferidos. O imposto de renda, a contri-
buição social, o RET, o PIS e a COFINS diferidos, são registrados para refletir 
os efeitos fiscais decorrente de diferenças temporárias entre a base fiscal, que 
basicamente determina o momento do recolhimento, conforme o recebimento 
(Instrução Normativa SRF nº 84/79) e a efetiva apropriação do lucro imobili-
ário, em conformidade com a Resolução nº 963/03 do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e Deliberação CVM 561/08 (CPC-O-01). 20.1. Imposto 
de renda e contribuição social diferidos. A tributação da diferença entre o 
lucro auferido pelo regime de caixa e aquele apurado de acordo com o regime 
de competência, ocorre no prazo de recebimento das vendas realizadas e a 
conclusão das obras correspondentes. Os prejuízos fiscais e as bases de cál-
culo negativas da contribuição social a serem compensados com lucros tribu-
táveis futuros não possuem prazos prescricionais, sendo sua compensação 
limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro. 
A companhia não constitui impostos diferidos ativos por conta da inexistência 
de projeção de lucros tributáveis. O imposto de renda e a contribuição social 
foram calculados à alíquota de 25% e 9%, respectivamente. Composição do 
imposto de renda e contribuição social diferidos:

Controladora
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Prejuízos fiscais 8.464 9.626 10.386
Bases negativas 3.047 3.465 3.739
Diferenças temporárias:
  Contingências 55.668 42.654 30.524
  Provisão p/ perdas em Investimentos 
   permanentes 777 777 777
  Provisão p/ perdas de estoques 269 619 180
  Outros ativos - - 778.100
Ativo 68.225 57.141 823.706
  Lucro líquido diferido de 
    incoporação de imóveis 8.420 7.069 789.078
  Despesas diferidas 88.694 80.618 69.446
  Ganhos líquidos na venda de 
    investimento permanente - - (1.861)
Passivo 97.114 87.687 856.663
Imposto diferido líquido (28.889) (30.546) (32.957)

Ativo Diferido PERT - 53.927 -
Saldo Diferido Líquido (28.889) 23.381 (32.957)

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Prejuízos fiscais 8.464 9.626 10.386
Bases negativas 3.047 3.465 3.739
Diferenças temporárias:

Contingências 80.731 49.068 34.069
Provisão p/ perdas em Investimentos 
   permanentes 777 777 777
Provisão p/ perdas de estoques 269 619 180
Provisão p/garantia de obras 3.438 3.852 4.578
Outro ativos - - 778.100

Ativo 96.726 67.407 831.829
Lucro líquido diferido de
   incoporação de imóveis 54.229 41.803 824.988
Despesas diferidas 88.693 80.619 69.447
Ganhos líquidos na venda de 
  investimento permanente - - (1.861)

Passivo 142.922 122.422 892.574
Imposto diferido líquido (46.196) (55.015) (60.745)

Ativo Diferido PERT 122 65.315 -
Saldo Diferido Líquido (46.074) 10.300 (60.745)
20.2. Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social estão conciliados com a alíquota 
de imposto, conforme demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social (421.025) (478.862) (436.848) (532.132)
Alíquota nominal combinada do 
imposto de renda e da contribui-
ção social 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição 
social às alíquotas da legislação (143.150) (162.813) (148.528) (180.925)
Ajustes para cálculo 
 pela alíquota efetiva
(-) Resultado de participações 
societárias 114.707 109.356 9.223 2.269
(-) Efeito líquido de adições e ex-
clusões e compensação de prejuí-
zos fiscais 43.040 109.794 148.334 240.235
(-) Recuperação de ativo fiscal 1.581 1.033 1.581 1.033
(-) Diferença de encargo de impos-
to de renda e contribuição social 
de sociedades controladas calcula-
dos pelo lucro presumido e regime 
especial de tributação (RET) à 
aliquota e bases diferenciadas (1.581) (1.033) (1.581) (1.033)
Imposto de renda e contribuição 
social no período 14.597 56.337 9.029 61.579
Parcela corrente - - (10.950) (9.238)
Parcela diferida 14.597 56.337 19.979 70.817

14.597 56.337 9.029 61.579
21 Demais tributos e contribuições a pagar
A composição dos demais tributos e contribuições pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

01/01/ 
2017

Ret a pagar - - - 15.474 8.683 12.881
Pis a pagar 820 1.852 1.322 1.270 2.194 3.421
Cofins a pagar 5.037 9.711 6.278 7.185 11.074 16.038
ISS a recolher 901 902 1.147 2.594 2.252 5.070
INSS a recolher 176 - 1.268 2.079 1.315 5.449
IRRF a recolher 79 490 1.272 4.129 2.056 5.037
Encargos financeiros - 586 231 312 7.155 7.875
Outros 1.952 2.355 2.946 3.935 3.633 6.646

8.965 15.896 14.464 36.978 38.362 62.417
22 Provisão para contingências
As provisões para contingências podem ser assim demonstradas:

Consolidado Controladora
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Cíveis 151.074 118.293 84.660 224.554 136.903 94.519
Trabalhistas 10.065 5.956 5.119 10.297 6.211 5.683
Tributárias 2.589 1.200 - 2.591 1.200 -

163.728 125.449 89.779 237.442 144.314 100.202

Depósitos judiciais - - 434 2.170 2.170 2.524
Os processos cíveis nos quais a Companhia e as sociedades controladas 
figuram no polo passivo estão relacionados, à revisão de cláusula contra-
tual de reajustamento e juros sobre parcelas em cobrança, atraso de obra, 
rescisões, dentre outros. Em relação às contingências cíveis, o aumento se 
deve, em especial, a entrega de vários empreendimentos na cidade de Bra-
sília com atraso em suas datas de conclusão. A maioria das ações versam 
sobre rescisão e devolução de valores pagos, indenização pelo atraso, lucros 
cessantes, etc. e ainda ações questionando corretagens pagas. A Companhia 
depositou judicialmente, dadas as demandas processuais, valores para fazer 
face às contingências trabalhistas e cíveis. Conforme avaliações da Adminis-
tração, amparada pelos consultores jurídicos responsáveis pelos processos, 
as contingências com expectativa possível de perda da Companhia e de suas 
controladas, para o qual não foi constituída provisão, corroborada por seus 
consultores jurídicos, em razão da matéria fática envolvida e das contesta-
ções apresentadas nos referidos processos, pode assim ser demonstradas:

Consolidado Controladora
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Cíveis 60.230 40.345 38.371 68.764 46.649 41.835
Trabalhistas 16.700 19.714 19.499 22.865 25.655 23.447
Tributárias 19.046 20.132 30.505 19.046 20.132 39.647

95.976 80.191 88.375 110.675 92.436 104.929
23 Provisão para garantia de obra. As provisões por garantia de obras são 
alocadas na controladora, por ser ela a executora da construção na maioria 
dos empreendimentos. No caso de empresa subcontratadas para execução 
dos serviços (responsabilidade e custos), os montantes não são significati-
vos, e dessa forma, vêm sendo reconhecidos quando efetivamente incorridos.

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Garantia de obras 10.113 11.329 13.465
Passivo circulante 3.410 3.496 2.800
Passivo não circulante 6.703 7.833 10.665
Como parte de acordo de saída da sociedade, os ex-controladores da Incor-
poradora Pinheiro Pereira S.A. (atual João Fortes Niterói) deram em garan-
tia à Companhia nove apartamentos em valor de R$ 4.811 mil para cobrir 

eventuais despesas de indenizações com os adquirentes do empreendimento 
Contemporanium, referente aos imóveis comercializados até 14 de outubro 
de 2011. O valor de R$ 4.811 mil será atualizado pelo IGP-M da data de 
assinatura do presente contrato até a data de execução da garantia, se apli-
cável. Caso a João Fortes incorra em alguma dívida proveniente do empreen-
dimento Contemporanium, os ex-controladores possuem a opção de liquidar 
a dívida com a JFE em dinheiro ou a JFE terá a opção de exercer a garantia 
acima citada, até o limite da dívida. 24 Provisão para resisões a pagar. Em
31 de dezembro de 2018 ao saldo de provisões para rescisões a pagar no 
montante de R$ 87.752 (Em 31 de dezembro de 2017 – R$ 90.537) é decor-
rentes dos processos de distrato o contrato de compromisso de compra e 
venda de imóveis. Por efeito do distrato, a empresa reconhece o passivo de 
devolução de adiantamentos de cliente e baixas do contas a receber regis-
trados  e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imediatamente ao 
resultado. Nos distratos de contrato de compromisso de compra e venda de 
imóveis, a receita e o custo reconhecido no resultado são revertidos, confor-
me os critérios de apuração mencionados anteriormente. A reversão do custo 
aumenta os estoques.  
25 Outros passivos

Controladora Consolidado
Reapresentado Reapresentado

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

01/01/
2017

Indenizações a pagar 412 412 2.726 49.369 29.331 35.436
Reembolsáveis a clientes 227 3.287 23.674 10.524 23.127 47.535
Dividendos antecipados 4.687 4.733 3.361 5.521 5.517 4.146
Créditos não identificados 3.198 3.110 2.736 11.759 14.344 14.599
Outros contas a pagar 2.306 4.159 6.655 15.183 21.086 20.794

10.830 15.701 39.152 92.356 93.405 122.510
Parcela circulante 5.856 6.021 17.863 31.518 42.787 53.239
Parcela não circulante 4.974 9.680 21.289 60.838 50.618 69.271
26 Seguros. A Companhia e suas controladas contratam seguros de riscos 
de engenharia e responsabilidade civil, sendo a cobertura contratada, como 
indicada a seguir, considerada suficiente pela administração para cobrir even-
tuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

Consolidado
Reapresentado

31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017
Engenharia 508.148 686.955 932.694
Responsabilidade civil 8.900 17.900 29.900
Incêndio e Empresarial 9.250 8.530 8.486

526.298 713.385 971.080
27 Patrimônio Líquido. 27.1. Capital social. O Capital Social integralizado 
da Companhia Em 31 de dezembro de 2018 é de R$2.103.387 e em 31 de 
dezembro de 2017 era de R$1.851.386. 27.2. Aumento de capital. Em 28 de 
março de 2018 foi homologado o processo de aumento de capital, no valor 
total de R$ 460.599, através da emissão de 511.776.594 novas ações ordiná-
rias escriturais e sem valor nominal. O novo capital social da empresa passa 
a ser R$ 2.103.387, divididos em 1.052.038.158 ações, todas ordinárias nomi-
nativas, escriturais e sem valor nominal. O valor de R$ 222.034 será integra-
lizado na medida da amortização da dívida da Companhia, à qual se destina 
o referido aumento. Em razão do grupamento de ações aprovado na Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 11 de setembro de 2017, na propor-
ção de 10 ações ordinárias para 1 ação ordinária, o número de ações passou 
a ser de 105.203.815, implementado pela Bovespa a partir de 05 de abril de 
2018. 27.3. Ações em tesouraria. Os ex-acionistas da IPP (atual João For-
tes Construtora Ltda.) se retiraram da sociedade e entregaram ações de sua 
propriedade, no valor de R$ 12.058, para quitar os compromissos assumidos 
quando da venda da IPP, tendo sido autorizado pelo Conselho de Adminis-
tração na Reunião de 28 de março de 2018 a venda das referidas ações 
em bolsa, a ser realizada conforme condições de mercado. 28 Informação 
por segmento de negócio. A Administração da Companhia baseia os seus 
relatórios internos gerenciais para tomada de decisões nas próprias demons-
trações financeiras consolidadas, na mesma base que estas declarações são 
divulgadas, ou seja, apenas um segmento considerado internamente como 
“Negócios Imobiliários”. A informação segmentada por preços de produtos 
ou por área geográfica também não é relevante, pois a Companhia trabalha 
com um custo limitado para aquisição de terrenos nas cidades em que são 
lançados os empreendimentos, conforme viabilidade econômico-financeira. 
Como consequência, devido ao fato de a administração não utilizar qualquer 
sistema de informação diferente das demonstrações financeiras e não usar 
nenhum indicador que não os apresentados nas demonstrações financeiras 
em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017, nenhum relatório 
específico será demonstrado, como definido pelo CPC 22.
Resultado operacional bruto

Controladora Consolidado
Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Demonstração da Receita Liquida
Incorporação de imóveis 8.788 31.549 91.839 149.709
Contrato de construção
Obras por administração - 53 7.499 14.612
Comissão sobre planejamento e 
vendas - - 580 1.909
Receita de aluguel 8 58 3.612 2.195
Outras receitas 141 323 141 325
Total da Receita Bruta 8.937 31.983 103.671 168.750
Impostos Incidentes sobre vendas (820) (3.257) (4.890) (8.264)
Receita Liquida 8.117 28.726 98.781 160.486
Custo dos Produtos e Serviços 
Prestados
Incorporação de imóveis
Custo da Unidade Vendida (11.008) (33.609) (106.154) (149.180)
Custo financeiro das unidades 
vendidas (4.131) (13.867) (40.969) (62.597)
Custo de Manutenção (798) (1.638) (5.430) (2.877)

(15.937) (49.114) (152.553) (214.654)
Contrato de construção
Obras por administração (141) (214) (8.217) (16.618)
Custo dos Produtos e Serviços 
Prestados (16.078) (49.328) (160.770) (231.272)
Lucro bruto (7.961) (20.602) (61.989) (70.786)
29 Resultado financeiro

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Resultado financeiro
Despesas
Emprestimos e financiamentos (5.791) (46.043) (49.133) (96.301)
Variações monetárias passivas (58.933) (41.608) (59.476) (42.652)
Descontos concedidos (2.523) (2.010) (21.713) (30.717)
Encargos moratórios 377 (2.601) 4.801 (6.132)
Outras (6.391) (1.797) (9.488) (4.721)

(73.261) (94.059) (135.009) (180.523)
(-) Despesas alocadas ao 
empreendimentos 60.645 77.092 60.646 77.092

(12.616) (16.967) (74.363) (103.431)
Receitas
Variação monetarias ativas 15.782 11.162 32.388 5.571
Receitas de aplic. financeiras (649) (251) 657 2.523
Outras 2.688 2.275 9.185 9.848

17.821 13.186 42.230 17.942
5.205 (3.781) (32.133) (85.489)

30 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Custo na venda de investimentos (a) (3.527) (42.604) (3.527) (42.604)
Outras receitas / (custos) de 
investimento - (1.753) - (1.753)
Perda na rescisão de terrenos (b) (2) (92.037) (2) (126.476)
Perdas estimadas na realização dos 
estoques 1.030 (1.292) (87.559) (117.780)
Provisões cíveis (36.890) (34.470) (91.738) (40.130)
Indenizações (9.767) (1.834) (15.568) (14.911)
Prov. para indenizações por atraso 
de obra (1.674) (912) (22.373) 1.942
Despesas operacionais diversos (12.140) (1.312) (12.450) (16.509)

(62.970) (176.214) (233.217) (358.221)
Receita na venda de investimentos (c) 2.500 16.000 2.500 16.000
Reembolso de despesas - 143 - 195
Outras receitas 9 48.639 468 61.490

2.509 64.782 2.968 77.685
Controladora Consolidado

Custo na venda de investimentos
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

JFE 25 Empreendimentos Imobiliários Ltda - (4.197) - (4.197)
JFE 28 Empreendimentos Imobiliários Ltda - (37.981) - (37.981)
JFE 29 Empreendimentos Imobiliários Ltda - (426) - (426)
JFE 78 Empreendimentos Imobiliários Ltda (3.527) - (3.527) -
(a) (3.527) (42.604) (3.527) (42.604)

Controladora Consolidado

Perda na rescisão de terrenos
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

João Fortes Engenharia S.A. (2) (92.037) (2) (92.037)
JFE 62 Empreendimentos Imobiliários Ltda - - - (34.439)
(b) (2) (92.037) (2) (126.476)

Controladora Consolidado

Receita na venda de investimentos
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
017

JFE 25 Empreendimentos Imobiliários Ltda - 1.596 - 1.596
JFE 28 Empreendimentos Imobiliários Ltda - 14.242 - 14.242
JFE 29 Empreendimentos Imobiliários Ltda - 162 - 162
JFE 78 Empreendimentos Imobiliários Ltda 2.500 - 2.500 -
(c) 2.500 16.000 2.500 16.000
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31 Despesas por natureza
31.1. Despesas comerciais

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Corretagem (127) (4.431) (4.596) (12.359)
Publicidade (271) (335) (894) (1.102)
Stands de Venda e Apto 
decorado - (3) (139) (647)
Outras despesas de 
comercialização (2.327) (2.256) (17.622) (18.435)

(2.725) (7.025) (23.251) (32.543)
31.2. Despesas gerais e administrativas

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Pessoal (4.943) (7.583) (18.368) (24.221)
Gastos gerais (5.515) (11.693) (25.496) (18.629)
Depreciação (757) (1.743) (1.414) (2.025)

(11.215) (21.019) (45.278) (44.875)
32 Prejuízo líquido por ação. Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33) (aprovado 
pela Deliberação CVM nº 636 - Resultado por Ação), a Companhia apresenta a 
seguir as informações sobre o lucro por ação parcial para os exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de  2018 e 2017. O cálculo básico do prejuízo por 
ação é feito através da divisão do prejuízo líquido do exercício, atribuído aos 
detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade média pon-
derada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. O prejuízo diluído 
por ação é calculado através da divisão do prejuízo líquido atribuído aos deten-
tores de ações ordinárias da controladora pela quantidade média ponderada 
de ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a quantidade média 
ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas 
as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias. O quadro abaixo 
apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros bási-
co e diluído por ação:

Consolidado
31/12/2018 31/12/2017

Prejuízo líquido do período (406.428) (422.525)
Quantidade ponderada de ações 207.170.143 420.527.092
Resultado por ação diluído (1,9618) (1,0048)
33 Empreendimentos em Construção – informações e compromissos. 
Em atendimento aos Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018, referente 
ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unida-
des imobiliárias não concluídas nas incorporadoras imobiliárias brasileiras, a 
Companhia apresenta informações acerca dos empreendimentos em cons-
trução, em 31 de dezembro de 2018:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017

Rendas a apropriar de unidades vendidas - 1.129 13.335 106.364 151.100 325.914
Custo orçado a apropriar de unidades vendidas - (1.007) (11.824) (75.111) (100.412) (216.345)
Custo orçado a apropriar de unidades em estoque - (24) (1.906) (83.264) (136.473) (153.871)
(i) Receita de vendas a apropriar de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:

(a) Receita de vendas contratadas - 132.340 241.073 440.163 1.100.583 1.899.780
Receita de vendas apropriadas:

Receitas de vendas apropriadas - 87.417 145.794 166.925 610.024 1.043.633
Distratos – receitas estornadas - (43.794) (81.944) (166.874) (339.459) (530.233)

(b) Receita de vendas apropriadas líquidas - (131.211) (227.738) (333.799) (949.483) (1.573.866)
Receita de vendas a apropriar (a+b) (a) - 1.129 13.335 106.364 151.100 325.914
(ii) Receita de indenização por distratos 2.718 5.960 6.381 10.290 20.988 11.014
(iii) Receita de vendas a apropriar de contratos não
qualificáveis para reconhecimento de receita - - - - - -
(iv) Provisão para distratos (passivo)
Ajustes em receitas apropriadas 23.136 43.794 81.944 166.874 339.459 530.233
Ajustes em contas a receber de clientes 13.876 28.612 56.604 75.234 213.451 347.633
Receita indenização por distratos (2.718) (5.960) (6.381) (10.290) (20.988) (11.014)
Passivo – devolução por distratos 6.437 6.596 19.721 74.656 83.727 157.403

(v) Custos orçados a apropriar de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:

(a) Custo orçado das unidades - (118.000) (209.164) (314.635) (781.802) (1.356.336)
Custo incorrido das unidades:

Custo de construção - (84.148) (135.882) (114.369) (426.796) (742.316)
Distratos – custos de construção - 32.845 61.458 125.155 254.594 397.675

(b) Custo incorrido líquido - 116.993 197.340 239.524 681.390 1.139.991
Custo a incorrer das unidades vendidas (a+b) (b) - (1.007) (11.824) (75.111) (100.412) (216.345)
(iii) Custos orçados a apropriar de unidades em estoque
Empreendimentos em construção:
Custo orçado das unidades - (2.844) (20.616) (463.802) (644.899) (748.902)
Custo incorrido das unidades - 2.820 18.710 380.538 508.426 595.031
Custo orçado a apropriar - (24) (1.906) (83.264) (136.473) (153.871)
(a) As receitas de unidades vendidas a apropriar estão mensuradas pelo valor nominal dos contratos, acrescido de atualizações contratuais e deduzidos de
distratos, não considerando os efeitos de impostos incidentes e ajuste a valor presente e não contemplam os empreendimentos que estão sob restrição por 
cláusula suspensiva (período legal de 180 dias que a Companhia pode cancelar uma incorporação) e portanto não apropriada ao resultado. (b) Os custos 
orçados das unidades vendidas e em estoque a incorrer não contemplam encargos financeiros, os quais são apropriados aos imóveis a comercializar e ao 
resultado (custo dos imóveis vendidos) proporcionalmente às unidades imobiliarias vendidas a medida que são incorridas. Em 31 de dezembro de 2018, 
o percentual dos ativos consolidados nas demonstrações financeiras referentes a empreendimentos inseridos em estrutura de segregação patrimonial da
incorporação, era de 29,39% (45,79% em 2017). 34 Comunicação com órgãos reguladores. Durante o ano de 2018, foram feitas comunicações com a
CVM sobre o processo de aumento de capital que estava em andamento, foram respondidos questionamentos deste órgão regulador acerca de pedido de
falência e  movimentações atípicas de ações e prestados esclarecimentos sobre negociação em período de vedação. Além disso, foram prestadas todas as
informações periódicas de cunho obrigatório. 35 Evento subsequente. Não ocorreram, até a presente data, eventos que pudessem alterar de forma signifi-
cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da companhia.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da João Fortes Engenharia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examina-
mos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”) e suas 
controladas, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
individual e consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações, individuais e consolidadas, do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião 
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas preparadas de acordo com 
as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em nossa opinião, as demonstrações contábeis conso-
lidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos 
de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(“IFRS”) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas contro-
ladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais 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 suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Incerteza relevante relacionada à continuidade operacional. Chamamos a atenção para a nota explica-
tiva nº 1 às demonstrações contábeis, que indica que a Companhia vem registrando prejuízos operacionais recorrentes, 
capital circulante líquido negativo, bem como divulga certas ações que estão sendo implementadas pela Companhia para 
a reversão desse cenário. Essa situação se deu fundamentalmente em função da deterioração do ambiente de negócios 
da Companhia, caracterizado por altas taxas de juros, redução no acesso ao crédito imobiliário, aumento na inadimplência, 
queda nas vendas e aumento de distratos, resultando no aumento de despesas financeiras e do fluxo de caixa dedicado 
ao serviço da dívida. A continuidade operacional da Companhia depende da capacidade de a Administração executar os 
planos de negócio aprovados pelo Conselho de Administração. O plano de negócios está baseado substancialmente na 
rolagem de dívidas de curto prazo para o longo prazo, redução do endividamento com fluxo de caixa da operação e even-
tual contribuição adicional de acionistas. Esses eventos e condições indicam a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Nossa 
conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase. Reconhecimento de receita. Conforme descrito na 
nota explicativa nº 2, às demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de in-
corporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela enti-
dade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os 
aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/
SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse 
assunto. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamen-
to profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opi-
nião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a continui-
dade operacional”, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comu-
nicados em nosso relatório. Reconhecimento do resultado de incorporação imobiliária. Conforme mencionado na 
Nota Explicativa 2.28 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Companhia reconhece os resultados de 
incorporação imobiliária durante o andamento da obra com previsto como previsto no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 
02/2018. Os procedimentos utilizados pela Companhia envolvem o uso de estimativas para o cálculo da apropriação imo-
biliária, por exemplo, prever os custos a serem incorridos até o final das obras e medição da evolução destas. Consequen-
temente, o assunto foi foco de nossa auditoria. Este assunto foi considerado significativo para nossa auditoria devido ao 
risco de tais estimativas relacionadas ao custo orçado utilizarem pressupostos subjetivos que podem ou não se concretizar, 
bem como pela relevância dos valores envolvidos. Estimativas. As demonstrações contábeis da Companhia apresentam 
estimativas contábeis críticas relacionadas a operações que requerem elevado nível de julgamento para apuração dos 
saldos contábeis. As principais rubricas das demonstrações contábeis que requerem estimativas contábeis críticas são: • 
Provisão para rescisões de contratos de clientes; • Redução ao valor recuperável (“Impairment”) – Contas a Receber (Nota 
nº 7); e • Provisão para ajuste a valor de mercado (Nota nº 8 (a). Consideramos esse assunto significativo para a nossa 
auditoria devido à relevância dos saldos de Contas a receber e Estoques e ao alto grau de julgamento da Administração 
envolvendo tais estimativas. Resposta da auditoria ao assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros: (a) obtenção de estimativas do custo a incorrer aprovadas pelo Departamento de Engenharia e pelo Comitê esta-
belecido pela Companhia com tal propósito; (b) testes, em base amostral, na documentação existente, com o objetivo de 
avaliar a razoabilidade e integridade das estimativas de custo aprovadas para os empreendimentos; (c) revisões analíticas 
sobre as estimativas de custos incorridos e a incorrer; e (d) avaliação das divulgações nas demonstrações contábeis. Os 
resultados alcançados pelos procedimentos de auditoria anteriormente mencionados estão consistentes com a avaliação 
da Administração apresentados nas divulgações das notas explicativas, sem identificação de ajuste ou falhas relevantes 
nos controles interno. Resposta da auditoria ao assunto. Os nossos procedimentos de auditoria realizados em relação 
às estimativas contábeis críticas incluíram comunicação com a Administração da Companhia para entendimento do ciclo 
de negócios e os potenciais riscos inerentes, com o objetivo de discutir os riscos de auditoria identificados, o enfoque, al-
cance e época dos trabalhos. Em relação a tais estimativas, efetuamos como principais procedimentos, entre outros: (a) 
Realização de testes sobre o desenho e a operação dos controles para registro, mensuração, baixa e divulgação das 
operações; (b) Análise, quando aplicável, da razoabilidade da aplicação de determinadas premissas e julgamento da ad-
ministração da Companhia, bem como foi realizada análise da integridade e completude das bases de dados e os modelos 
de cálculos envolvidos para apuração dos saldos; (c) avaliação sobre os critérios utilizados na análise de crédito quando 
da venda do imóvel; (d) obtenção e análise das premissas e dados utilizados pela Administração para cálculo da provisão 
para perdas de créditos esperados, incluindo a inadimplência por cliente, e por categoria de vencimento dos contratos de 
venda de imóveis existentes; (e) avaliação da adequação das divulgações nas demonstrações contábeis; (f) Análise do 
valor médio praticado pelo mercado, com intuito de avaliar a consistência da estimativa de provisão para perda na realiza-
ção dos estoques; (g) Análise da idade dos títulos em aberto dos contratos com os promitentes correlacionando com os 
casos em que foi incluído na provisão para distrato; e (h) Avaliação das divulgações em notas explicativas. Com base nas 
evidências obtidas, considerando a incerteza inerente ao processo de determinação das estimativas, determinamos que 
as mesmas estão adequadas. Empréstimos e Financiamentos. A Administração em virtude da dificuldade financeira 
vem repactuando suas obrigações com as instituições financeiras, conforme nota explicativa n° 15, em virtude deste fato é 
necessário que a Companhia obtenha o wave formal juntos as instituições e faça o reconhecimento de juros e encargos 
pelo não adimplemento das obrigações conforme disposto em contrato. Levando em consideração a relevância dos sal-
dos, e por existir um risco razoável relacionado ao fato de que tais obrigações não estão sendo amortizadas/pagas de 
acordo com os fluxos previstos em contrato, esse assunto foi foco em nossa auditoria. Provisões e passivos contingen-
tes - cíveis, trabalhistas e fiscal. Conforme Nota Explicativa nº 22 às demonstrações contábeis, a Companhia é parte 
passiva em processos de natureza cível, trabalhista e fiscal, decorrentes do curso normal de suas atividades, que podem 
resultar em desembolsos significativos em caso de decisões desfavoráveis para a Companhia. A mensuração, reconheci-
mento e divulgação das provisões e passivos contingentes requer julgamento profissional da Companhia e de seus asses-
sores jurídicos. Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação do risco desses processos e, 
consequentemente, da sua mensuração, esses podem resultar em impactos relevantes sobre as demonstrações contá-
beis, e por isso consideramos o assunto como significativo para nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto. 
Identificamos os processos e as atividades de controles relevantes da Companhia e efetuamos procedimentos específicos 
de auditoria, que incluem: (a) Obtenção e avaliação dos contratos; (b) Obtenção dos controles financeiros quanto a cálculo 
de juros e manutenção de pagamentos; (c) Recálculo de juros e confronto com extratos e registros contábeis; (d) Verifica-
ção da segregação entre curto e longo prazo; (e) Leitura sobre as garantias e covenants; e (f) obtenção de confirmação 
externa (circularização). Os resultados alcançados pelos procedimentos de auditoria anteriormente mencionados estão 
consistentes com a avaliação da Administração apresentada nas divulgações das notas explicativas, no contexto das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Resposta da auditoria sobre o assunto. Ava-
liamos os procedimentos relativos a identificação e acompanhamento dos processos em que a Companhia é parte, espe-

cificamente os critérios para estimativa de perda utilizados na metodologia de mensuração dos valores provisionados e/ou 
divulgados. Obtivemos a lista de consultores legais que representam a Companhia nos processos e obtivemos e analisa-
mos a carta de confirmação contendo informação sobre os montantes envolvidos e avaliação de risco de perda dos con-
sultores legais externos da Companhia, bem como dados e informações históricas e confrontamos com os valores consi-
derados pela Companhia. Avaliamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis em Nota Expli-
cativa nº 22, estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e os valores 
de riscos provisionados ou divulgados, sobre os principais processos envolvendo a Companhia. Durante o processo de 
auditoria houve a necessidade de ajustes que afetaram a mensuração e a divulgação da provisão para contingências, os 
quais foram registrados e divulgados pela administração. Estes ajustes também revelam necessidade de revisão e aprimo-
ramento nos controles internos. Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações individual 
e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a 
responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, fo-
ram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstra-
ções contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstra-
ções do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi-
nidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolida-
das tomadas em conjunto. Demonstrações contábeis do exercício anterior examinadas por outro auditor indepen-
dente. O exame das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, que compreendem o balanço patrimonial indi-
vidual e consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações, individuais e consolidadas, do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, apresentados para fins de compa-
ração, e que foram preparados originalmente antes dos efeitos de alteração da prática contábil, classificação contábil e 
divulgação, descritos na Nota Explicativa nº 2.6 às demonstrações contábeis, foram conduzidos sob a responsabilidade de 
outros auditores independentes, cujo relatório datado de 28 de março de 2018, contendo seção sobre Incerteza relevante 
relacionada à continuidade operacional e ênfase relacionada a aplicação do OCPC 04. Os valores correspondentes às 
Demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017, preparados originalmente antes dos ajustes descritos na Nota Explicativa nº 2.6, foram submetidos aos mesmos 
procedimentos de revisão por aqueles auditores independentes e, com base em sua revisão, não tiveram conhecimento 
de nenhum fato que os levasse a acreditar que a DVA não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma 
consistente com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Como parte da nossa au-
ditoria das demonstrações contábeis de 2018, examinamos os efeitos de alteração da prática contábil e classificação 
contábil nos valores correspondentes do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e em 1º de janeiro de 2017, bem 
como, sobre os impactos nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e o aprimoramento de divulgação em 
notas explicativas. , no qual com base em nossa opinião, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que não foram adequadamente ajustados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as 
informações referentes às demonstrações contábeis de 2017 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre elas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A administração da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis 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 Rela-
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabi-
lidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A Adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações consolidadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standar-
ds Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 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 da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, in-
dependentemente 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 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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia
e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 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 auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consoli-
dadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências sig-
nificativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente,
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de janeiro, 15 de maio de 2019.
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