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Aumento de 
23% no lucro da 
Caixa surpreende 
até o presidente

O lucro líquido de R$ 3,92 bi-
lhões registrado pela Caixa Econô-
mica Federal no primeiro trimestre 
do ano, valor que corresponde a um 
crescimento de 23% na comparação 
com o primeiro trimestre de 2018, 
foi, segundo o presidente do banco, 
Pedro Guimarães, “surpreendente”.

O resultado, obtido graças ao 
aumento de receitas e à redução de 
despesas, não era esperado porque, 
de acordo com Guimarães, o ban-
co ainda passava por reestruturação 
durante os dois primeiros meses do 
ano.

O balanço trimestral, apresen-
tado nesta segunda-feira, mostra 
redução de 24,4% nas despesas de 
Provisão para Devedores Duvido-
sos equivalentes a R$ 2,8 bilhões 
no período e aumento de 2,3% nas 
receitas de prestação de serviços, 
que chegaram a um total de R$ 6,5 
bilhões até março.

Guimarães anunciou que o banco 
devolverá, até o final de julho, R$ 7 
bilhões ao Tesouro Nacional, valor 
relativo aos empréstimos obtidos pelo 
banco junto ao órgão. A ideia é che-
gar a R$ 20 bilhões até o final do ano, 
amenizando consideravelmente a dí-
vida de R$ 40,2 bilhões que o banco 
tem com o Tesouro. Página 10

Contribuição de servidores
supera a aposentadoria
A cada R$ 2 que 
contribuem, 
professores recebem 
de volta apenas R$ 1

É uma falácia dizer que os ser-
vidores públicos federais são res-
ponsáveis por parte do déficit da 
Previdência. Os professores, por 
exemplo, recebem de aposentado-
ria metade do que contribuem, as-
segura a professora de economia 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (URFJ), Denise Gentil.

A cada R$ 2 de contribuição para 
o Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), os professores têm 
direito de receber de volta como 
benefício na aposentadoria apenas 
R$ 1, mostra estudo realizado por 
Gentil, junto com Ary Barradas, 
também professor do Instituto de 
Economia da UFRJ.

O déficit do servidor público de 
hoje está vinculado a eventos do 
passado, explica Denise Gentil à 
CUT. De acordo com a professora, 
a partir da Emenda Constitucio-
nal (EC) 3 de 1993, do governo de 

Gentil: dizer que servidores públicos são responsáveis por parte do déficit da Previdência é falácia
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Fernando Henrique Cardoso (PS-
DB-SP), os servidores passaram a 
contribuir para o regime próprio, o 
RPPS.

“A partir de 1995, diversas van-
tagens que oneravam muito as des-
pesas com inativos foram sendo 
extintas: licença prêmio, promoção 
à classe superior, incorporação de 
cargos em comissão, incorporação 
de quintos, anuênios. Também em 

2003, foi extinta a integralidade e 
a paridade dos servidores inativos 
com os ativos, e as aposentadorias 
passaram a ser calculadas pela mé-
dia dos salários de contribuição. 
Além disso, o valor das aposenta-
dorias por invalidez e pensão por 
morte foram reduzidos”.

A professora da UFRJ afirma 
que, embora o relatório da refor-
ma da Previdência tenha melhora-

do em alguns pontos, ainda assim 
vai agravar a situação recessiva do 
país, vai provocar uma situação so-
cial catastrófica ao diminuir a ca-
pacidade de consumo das famílias. 
O consumo das famílias representa 
mais de 60% do PIB. “Reduzir isso, 
com o corte no valor das aposenta-
dorias do setor privado e do setor 
público, é asfixiar a economia”, de-
nuncia Denise Gentil.

Arrecadação federal tem melhor
resultado em maio desde 2014

A arrecadação das receitas fe-
derais somou R$ 113,278 bilhões 
em maio deste ano, informou nesta 
segunda-feira a Secretaria da Re-
ceita Federal do Ministério da Eco-
nomia (SRF). Houve aumento real 
(descontada a inflação) de 1,92%, 
na comparação com o mesmo mês 
de 2018. Esse foi o maior resulta-
do para o mês de maio desde 2014, 
quando a arrecadação ultrapassou 
R$ 116 bilhões.

No acumulado do ano (de ja-
neiro a maio), as receitas federais 
totalizaram uma arrecadação de R$ 
637,649 bilhões, um aumento real 
de 1,28% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2018, quando haviam sido 
arrecadados R$ 603,400 bilhões.

Entre os setores da economia, 
contribuíram para o aumento na 
arrecadação a venda de bens e de 
serviços, que cresceram 2,35% e 

0,93%, respectivamente, nos cinco 
primeiros meses do ano, na compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado. Já a arrecadação vincula-
da à produção industrial acumula 
queda de 2,05% nos cinco primei-
ros meses de 2019, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 

Em maio, as receitas administra-
das por outros órgãos (principalmente 
royalties do petróleo) totalizaram R$ 
2,535 bilhões. As receitas administra-
das pela SRF (como impostos e con-
tribuições) chegaram a R$ 110,753 bi-
lhões, uma variação real de 1,84% em 
relação a abril do ano passado.

Entre os fatores que contribuí-
ram para a arrecadação federal em 
maio estão o imposto de renda e a 
contribuição social sobre o lucro 
das empresas, que cresceram, em 
termos reais, 5,77% em relação a 
maio do ano passado. 

Produção vinda do mar rende R$ 2 tri por ano 
Responsável por concentrar me-

tade da população brasileira, o li-
toral representa uma das principais 
fontes de riquezas do país. O mar 
rende R$ 2 trilhões por ano, o equi-
valente a 19% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e dos 
serviços produzidos) nacional.

A estimativa foi apresentada nes-
ta segunda-feira pelo representante 
da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, comandante 
Rodrigo de Campos Carvalho. Um 
dos participantes da 1ª Conferência 
Ministerial Regional das Américas 
sobre Economia Verde, ele defen-
deu a importância da preservação 

dos recursos marinhos para assegu-
rar o desenvolvimento sustentável.

Segundo Carvalho, a estimativa 
da economia marítima, chamada 
por ele de “economia azul”, con-
sidera a produção de petróleo e de 
gás, a defesa, os 235 portos do país, 
o transporte marítimo, a indústria 
naval, a extração de minérios além 
do petróleo, o turismo, a pesca, as 
festas populares ligadas ao mar e a 
culinária marinha. “O mar brasilei-
ro é pujante. Hoje discutimos uma 
reforma da Previdência que econo-
mizaria R$ 1 trilhão em dez anos. 
No mar, temos R$ 2 trilhões por 
ano”, destacou.

De acordo com o comandante, 
o principal desafio do governo, 
no momento, consiste em esten-
der área marítima do país de 4,2 
milhões para 5,7 milhões de qui-
lômetros quadrados. Ele ressaltou 
que o Brasil entregou às Nações 
Unidas, no fim do ano passado, a 
última parte dos estudos que mos-
tram que a elevação de Rio Gran-
de, próxima à costa da Região Sul, 
integra a plataforma continental 
brasileira. “Com isso, a área ma-
rítima brasileira será maior que a 
Amazônia. Temos uma Amazônia 
Azul e precisamos preservá-la”, 
disse.

Governo já aprovou 211 
agrotóxicos somente este ano

Nesta segunda-feira, o Ministério 
da Agricultura aprovou o registro de 
42 agrotóxicos, totalizando 211 nes-
te ano. Os pesticidas são de fabrican-
tes como Dow Agrosciences, Bayer 
e Syngenta, e aguardavam liberação 
há quatro anos, em média, de acordo 
com comunicado da pasta.

O número de defensivos aprova-
dos no Brasil vem crescendo desde 
o impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff, em 2016. Em 2015, 
foram liberados 139 produtos; em 
2016, o número praticamente do-
brou, para 277; em 2017, foram 
405; em 2018, o recorde: 450.

As 42 aprovações publicadas no 
Diário Oficial da União desta se-
gunda-feira incluem apenas um in-
grediente ativo novo. A maioria dos 
registros é de genéricos. Segundo o 
Ministério, o objetivo “é aumentar 
a concorrência no mercado e dimi-

nuir o preço dos defensivos, o que 
faz cair o custo de produção. Já a 
aprovação de novos produtos tem 
como objetivo disponibilizar no-
vas alternativas de controle mais 
eficientes e com menor impacto ao 
meio ambiente e à saúde humana.”

Alan Tygel, da Campanha Per-
manente Contra os Agrotóxicos e 
Pela Vida, em entrevista ao jornal 
Brasil de Fato, em maio, atribuiu o 
aumento nas liberações ao alinha-
mento ideológico entre a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (Ibama) e os mi-
nistérios da Agricultura e do Meio 
Ambiente com o agronegócio.

Para ambientalistas e profissio-
nais da saúde, a liberação de mais 
produtos, ainda que “cópias” de ou-
tros já existentes, pode aumentar os 
riscos para a população.

Inflação ainda 
é maior para os
pobres do que 
para os ricos

O Indicador Ipea de Inflação, 
pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, mos-
tra que em maio houve desacelera-
ção no aumento de preços nas clas-
ses sociais, em especial, para as de 
renda mais baixa, onde o índice foi 
0,10%, enquanto nas classes mais 
altas foi 0,18%.

O recuo não foi suficiente para 
diminuir a desigualdade dos índi-
ces entre as classes sociais. Em 12 
meses, de junho de 2018 a maio de 
2019, a inflação das famílias mais 
pobres é de 5,01%, superior à taxa 
de 4,4% das famílias com maior po-
der aquisitivo. Mesmo no acumula-
do do ano, até maio, a inflação é 
maior para os mais pobres (2,42%) 
em relação aos mais ricos (2,24%).

Dos 16 subgrupos pesquisados, 
que compõem o segmento “alimenta-
ção no domicílio”, dez apresentaram 
deflação em maio. As maiores que-
das se deram nos preços de produtos 
que exercem maior peso na cesta de 
consumo das famílias mais pobres. 
Entretanto, a inflação das famílias 
mais ricas foi impactada pelo au-
mento de 2,6% no preço da gasolina, 
além do aumento nos planos de saúde 
(0,80%) e serviços médicos (0,56%). 
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Inteligência Artificial e a advocacia (brasileira) – Parte 2/2
Na primeira parte desse 

artigo, publicado semana 
passada, falei sobre o concei-
to de inteligência artificial e 
da forma como ela já está in-
fluenciando o nosso cotidia-
no, especialmente pelo uso 
de aplicativos. Vimos que 
cada vez mais transferimos 
e confiamos nossas escolhas 
aos sistemas/aplicativos que 
nos servem.

Essa confiança já sinaliza 
a substituição de determina-
dos profissionais por algorit-
mos em pouco tempo, e nos 
interessa especificamente 
tratar dessas mudanças apli-
cadas aos profissionais do 
direito. 

Em geral, quando se lê um 
artigo tratando de Inteligên-
cia Artificial (IA) aplicada 
ao Direito, ele foi escrito 
tomando por base o siste-
ma legal norte-americano, o 
Common law, e por isso de-
vemos ler com um “filtro” as 
previsões que normalmente 
são feitas. No Brasil somos 
diferentes.

Em uma simples análise, 
o Common law é um sistema 
pelo qual o Direito se deter-
mina pelos costumes e pela 
jurisdição, ou seja, com base 
nos precedentes julgados. 
Ao decidir uma questão, o 

tribunal cria o precedente, 
que além de resolver o lití-
gio, também vinculará os 
próximos análogos que sur-
girem.

Quando se fala em uso de 
IA para fazer avaliação de 
riscos e sugestão de linhas 
de argumentação em pro-
cessos no sistema da Com-
mon law, tudo faz sentido. 
Possuir um Bigdata (grande 
banco de informações) e a 
capacidade de gerenciar es-
tas informações a ponto de 
identificar as semelhanças 
com o caso concreto podem, 
sem dúvida, orientar uma es-
tratégia jurídica ou até mes-
mo o julgamento.

No Brasil porém é dife-
rente. O sistema que adota-
mos é o da Civil law, no qual 
o ordenamento jurídico tem 
por base fundamentalmen-
te a lei, que cria uma regra 
geral a ser aplicada ao caso 
concreto. E nesse ponto, 
quem não é da área do Direi-
to deve estar se perguntando: 
se é com base na lei então 
não é mais fácil usar IA? 
Não basta identificar o caso 
e localizar o artigo?

Não é! É tão mais compli-
cado que este é justamente 
o ponto de crítica a todos 
os artigos estrangeiros que 

falam sobre a iminente subs-
tituição dos advogados por 
algoritmos. A questão é que, 
ao aplicar a lei no sistema 
do Civil law, o julgador nem 
sempre, ou melhor, dificil-
mente, vai apenas adequar o 
fato à norma. Em geral não 
é possível dizer o direito 
apenas aplicando um artigo. 
Normalmente o que se vê 
são dois direitos que se con-
trapõem, ambos com base 
legal claramente definida.

Tomemos um exemplo da 
vida real e atual, no qual co-
existem leis garantindo dois 
direitos que se opõem. Re-
centemente, bandidos se uti-
lizaram do aplicativo Airbnb 
(de aluguel de imóveis) para 
entrar em prédios como lo-
catários e então praticar uma 
série de crimes. A reação dos 
condomínios foi imediata, e 
se iniciou uma grande dis-
cussão sobre a viabilidade 
de se proibir a locação dos 
imóveis.

Aplicando a esse caso a 
lógica do Civil law, vejamos 
o que acontece: nos termos 
do art.19 da Lei 4.591/64 
(Lei do Condomínio Edi-
lício), o condômino tem o 
direito de usar e fruir de sua 
unidade, mas desde que não 
cause dano ou incômodo aos 

demais condôminos, in ver-
bis:

“Art. 19. Cada condômino 
tem o direito de usar e fruir, 
com exclusividade, de sua 
unidade autônoma, segundo 
suas conveniências e inte-
resses, condicionados, umas 
e outros, às normas de boa 
vizinhança, e poderá usar as 
partes e coisas comuns de 
maneira a não causar dano 
ou incômodo aos demais 
condôminos ou moradores, 
nem obstáculo ou embaraço 
ao bom uso das mesmas par-
tes por todos.”

Assim, se a locação traz 
riscos e incômodos, então 
a lei já proibiu e está resol-
vida a questão. Certo? Não! 
A Constituição Federal, no 
artigo 5º, inciso XXII, traz o 
direito de propriedade como 
uma garantia fundamental, 
além disso, o Código Civil 
dispõe, no art.1.335 sobre o 
tema:

“Art. 1.335. São direitos 
do condômino:

I - usar, fruir e livremente 
dispor das suas unidades;”

A locação por sua vez, 
mesmo por temporada (caso 
do Airbnb), é um direito do 
proprietário e está prevista 
na Lei 8.245/91 (Lei do In-
quilinato) no artigo 48.

Pronto, as partes contrá-
rias na discussão (condomí-
nio e proprietário) têm direi-
to, e leis existem embasando 
esses direitos. Nessa hipóte-
se, não se pode apenas esco-
lher o artigo “que vale” ou 
aplicar um precedente, sem 
o risco de causar graves da-
nos à vida de alguém.

É possível por exemplo, 
que uma das pessoas que 
pretende alugar seu aparta-
mento seja um condômino 
que comprou aquele imóvel 
apenas para isso e do aluguel 
tire seu sustento. Proibir 
simplesmente a locação se-
ria o equivalente a lhe retirar 
os meios de subsistência ou 
de sua família.

O objetivo deste artigo 
não é indicar a solução para 
esse caso especificamente 
(podemos tratar desse tema 
em outra oportunidade), mas 
exemplificar a dificuldade 
que há para a aplicação da 
IA na solução de conflitos 
em nosso sistema judiciário.

Não se trata apenas de 
correlacionar informações 
armazenadas com fatos 
ocorridos, como ocorre em 
outras áreas do conhecimen-
to. No nosso exemplo, o livre 
convencimento motivado do 
magistrado virá da aplicação 

dos princípios e especifici-
dades do caso concreto.

Mesmo na terra do Un-
cle Sam, a IA na advocacia 
ainda engatinha. Está sen-
do aplicada basicamente na 
revisão de contratos e para 
acelerar o trabalho de pes-
quisa do advogado, ou seja, 
ainda é incipiente mesmo no 
caso da Common law, onde 
a adequação do caso concre-
to ao precedente talvez seja 
realmente uma tarefa mais 
simples do que a que nossos 
juízes e advogados execu-
tam por aqui. 

No Brasil no entanto, 
ao menos na área do Direi-
to, não vejo em um futuro 
próximo condições viáveis 
para a substituição do pro-
fissional do Direito pelos 
algoritmos; vejo, sim, como 
uma ferramenta importante 
de pesquisa e automação de 
tarefas repetitivas, que trará 
mais celeridade ao trabalho 
do advogado e lhe trará mais 
tempo para desenvolver as 
atividades intelectuais que 
realmente importam.

q  Walter Barcellos 
Duque

Advogado – Sócio na AWD 
Consultoria / AWD Advogados 

Associados.

A venda de subsidiárias sem licitação é oportunismo
A venda de ações sem 

licitação é uma permissão 
histórica no Brasil. Essa 
permissão, contudo, nunca 
havia sido utilizada, opor-
tunisticamente, para pri-
vatizações. O Decreto-Lei 
2.300/1986 pode ser consi-
derado o grande marco da 
licitação no país, tendo sido 
a base para a elaboração da 
Lei 8.666/1993. Transcre-
ve-se, a seguir, parcialmen-
te, a alínea “c” do inciso II 
do art. 15 do Decreto-Lei 
2.300/1986:

“Art 15. (...)
(...)
II - quando móveis, de-

penderá de avaliação prévia 
e de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos:

(...)
c) venda de ações, que 

poderão ser negociadas em 
bolsa, observada a legislação 
específica;

(...)”
A permissão de que trata 

essa alínea do Decreto-Lei 
2.300/1986 foi mantida na 
Lei 8.666/1993, nos termos 
da alínea “c” do inciso II do 
art. 17, in verbis:

“Art 17. (...)
(...)
II - quando móveis, de-

penderá de avaliação prévia 
e de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos:

(...)
c) venda de ações, que 

poderão ser negociadas em 
bolsa, observada a legislação 
específica;

(...)”
Em razão da inexistência 

de legislação própria para 
empresas estatais, contro-
ladoras e controladas, tanto 
o Decreto-Lei 2.300/1986 
quanto a Lei 8.666/1933 
aplicavam-se a essas empre-
sas.

Essa situação alterou-se 
com a promulgação da Lei 
13.303/2016, que regula-
mentou a licitação e a con-
tratação de obras, serviços, 
compras e alienações, obser-
vados os princípios da admi-
nistração pública, de que tra-
ta o inciso III do § 1º do art. 
173 da Constituição Federal.

Se a própria União sempre 
pôde e pode vender ações 
sem licitação, não seria razo-
ável exigir que as sociedades 
de economia mista e empre-
sas públicas não pudessem 
fazer o mesmo. Desse modo, 
a Lei 13.303/2016 mante-
ve a histórica permissão de 
vendas de ações nos termos 
do inciso XVIII do art. 29, 
transcrito a seguir:

“Art. 29. É dispensável a 
realização de licitação por 
empresas públicas e socieda-
des de economia mista:

(...)
XVIII – na compra e ven-

da de ações, de títulos de 
crédito e de dívida e de bens 
que produzam ou comercia-
lizem.”

As permissões de venda 
de ações tanto do Decreto-
Lei 2.300/1986 quanto da 
Lei 8.666/1993, entretanto, 
nunca foram objeto de regu-
lamentação com vistas à pri-
vatização de sociedades de 
economia mista, empresas 
públicas e suas subsidiárias. 
Não se tem conhecimento de 
nenhuma iniciativa no sen-
tido de se utilizar essas leis 
para privatizar controladoras 
nem controladas.

É importante destacar que 
o art. 29 da Lei 13.303/2016 
trata das exceções à regra 
geral de licitação expressa-
mente descrita no caput do 
art. 28. Assim, o art. 29 re-
fere-se a contratos de baixo 
valores, como bem descritos 

nos incisos I e II. Nesses in-
cisos, bem como em todos 
os demais incisos do art. 29, 
é notória a intenção do legis-
lador de tratar de casos es-
peciais pouco significativos 
para a atividade principal da 
empresa.

A necessidade de licita-
ção para alienações de bens 
e ativos integrantes do res-
pectivo patrimônio das em-
presas estatais é claramente 
estabelecida no caput do art. 
28 da Lei 13.303/2016. Se-
ria um contrassenso elaborar 
um capítulo sobre normas de 
licitação e, em um único in-
ciso sobre dispensa, permitir 
a venda do controle acioná-
rio de subsidiárias.

 Portanto, as situações 
de dispensa de licitação tra-
tadas no art. 29 não devem 
ser usadas como respaldo 
legal para a venda do contro-
le acionário de subsidiárias 
de ativos estratégicos ou de 
alto valor. Essa possibilida-
de é gravíssima, pois abre 
as portas para que gestores 
negociem ativos bilionários, 
como no caso da Petrobras, 
independentemente de nor-
mas licitatórias, de autoriza-
ção legislativa ou delibera-
ção política.

No âmbito da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5624, os ministros 
Ricardo Lewandowski e 
Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, ao inter-
pretarem a permissão con-
signada no dispositivo da 
Lei 13.303/2016 com base 
na Constituição Federal, de-
cidiram, liminarmente, pela 
exigência de licitação no 
caso de a venda implicar a 
perda do controle acionário.

É importante registrar que 
essa sempre foi a interpre-
tação de todos os Poderes 

da República desde 1986. A 
partir de 1990, foi conduzido 
no Brasil um amplo progra-
ma de desestatizações, com 
a privatização de inúmeras 
subsidiárias e controladas do 
sistema Petrobras: Fosfértil, 
Arafértil, Petroflex, Petro-
misa, PQU, Copesul, Cope-
ne, entre outras.

Esse programa, condu-
zido especialmente nos go-
vernos dos presidentes da 
República Fernando Collor, 
Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso e Michel 
Temer, sempre teve por 
base a inclusão da operação 
de privatização no Plano 
Nacional de Desestatização 
– PND, nos termos das leis 
8.031/1990, 9.491/1997 ou 
13.334/2016.

Foram desestatizadas, 
por decisão política, desde 
inúmeras subsidiárias e con-
troladas da Petrobras, como 
Petrofértil, Petromisa, Pe-
troflex, Copesul, Copene e 
muitas outras, na década de 
1990, até as subsidiárias de 
distribuição da Eletrobras, 
em 2018, por meio de leilão 
público conduzido pelo BN-
DES.

A inclusão no PND de-
pende de autorização legis-
lativa e decisão política do 
presidente da República. Em 
2017, por meio do Decreto 
8.893/2016, foi permitida a 
desestatização das seguintes 
subsidiárias de distribuição 
da Eletrobras: Amazonas 
Distribuidora de Energia 
S/A, Boa Vista Energia S/A; 
Companhia de Eletricidade 
do Acre, Companhia Ener-
gética de Alagoas, Compa-
nhia de Energia do Piauí e 
Centrais Elétricas de Rondô-
nia S/A.

Nos termos da Lei 
9.491/1997, há necessida-

de de licitação para contra-
tar empresas de avaliação 
das empresas incluídas no 
PND, em razão da intenção 
da alienação pela União, 
direta ou indiretamente, 
por meio de controladas, 
da perda da preponderância 
nas decisões sociais. Nas 
desestatizações, a licitação 
poderá ser realizada por 
meio de leilão.

Essa Lei veda, contudo, 
a privatização da Petrobras, 
da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil, além 
das atividades previstas no 
art. 177 da Constituição Fe-
deral, quando já exercida por 
empresa estatal cuja privati-
zação seja vedada.

Desconsiderando o his-
tórico de respeito às leis 
federais que tratam de de-
sestatização e privatiza-
ção, foi editado o Decreto 
9.188/2017 para regulamen-
tar o inciso XVIII do art. 
29 da Lei 13.303/2016, de 
modo a permitir venda de 
ações que implique a perda 
do controle acionário, sem 
considerar o princípio cons-
titucional da exigência de 
licitação.

Esse Decreto trata da 
mesma forma a venda de 
uma única ação e a venda do 
controle acionário de uma 
empresa subsidiária integral 
como a Transportadora As-
sociada de Gás (TAG) por 
R$ 33,5 bilhões. Isso seria 
razoável? Isso é compatível 
com o histórico das privati-
zações no Brasil? Não seria 
o Decreto 9.188/2017 um 
supremo oportunismo para 
privatizar, sem licitação, ati-
vos de altíssimo valor como 
o da TAG?

Sem entrar no mérito 
do Decreto 9.188/2017, o 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), em 6 de junho de 
2019, decidiu autorizar, sem 
licitação, a venda do contro-
le acionário de subsidiárias, 
desde que a operação siga 
procedimentos que obser-
vem os princípios da admi-
nistração pública inscritos 
no art. 37 da Constituição, 
respeitada, sempre, a exi-
gência de necessária compe-
titividade.

As sociedades de eco-
nomia mista e as empresas 
públicas federais não de-
vem, no entanto, a partir da 
decisão do STF, utilizarem 
o seguinte procedimento: 
cria-se uma subsidiária, 
transferem-se ativos da 
controladora para a subsidi-
ária criada e vende-se, sem 
licitação e sem autorização 
legislativa, o controle acio-
nário dessa subsidiária. É 
inadmissível acreditar que 
o STF daria guarita a essa 
afronta ao ordenamento ju-
rídico nacional.

Assim, os atuais proces-
sos de venda do controle 
acionário de subsidiárias, 
como a TAG, afrontam a 
Constituição Federal, as 
leis vigentes e a própria 
decisão do STF, uma vez 
que essa decisão não deve 
servir como instrumento de 
fraude à licitação.

Conclui-se, então, a priva-
tização de subsidiárias sem 
licitação, com base no inci-
so XVIII do art. 29 da Lei 
13.303/2016 e no procedi-
mento consignado no Decre-
to 9.188/2017, são decisões 
oportunistas.

q  Paulo César 
Ribeiro Lima

Foi engenheiro da Petrobras 
e consultor legislativo do 

Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados.
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O casamento ou união 
estável é uma sociedade?

Bate outra vez / Com esperanças o meu coração / Pois 
já vai terminando o verão / Enfim

Volto ao jardim / Com a certeza que devo chorar / Pois 
bem sei que não queres voltar / Para mim

Queixo-me às rosas / Que bobagem / As rosas não fa-
lam / Simplesmente as rosas exalam / O perfume que rou-
bam de ti, ai

Devias vir / Para ver os meus olhos tristonhos / E, quem 
sabe, sonhavas meus sonhos / Por fim

Bate outra vez / Com esperanças o meu coração / Pois 
já vai terminando o verão / Enfim

Volto ao jardim / Com a certeza que devo chorar / Pois 
bem sei que não queres voltar / Para mim

Queixo-me às rosas / Que bobagem / As…
Cartola

O casamento ou matrimônio ou matrimónio é um vín-
culo estabelecido entre duas pessoas, mediante o reconhe-
cimento governamental, cultural, religioso ou social e que 
pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja re-
presentação arquetípica é a coabitação, embora possa ser 
visto por muitos como um contrato. Normalmente, é mar-
cado por um ato solene. Quando falamos em casamento 
não fazemos ideia das diversas espécies ou expressões de 
casamento criadas por lei ou pela sociedade (pt.wikipedia.
org/wiki/Casamento):

casamento aberto (ou liberal) – em que é permitido, 
aos cônjuges, ter outros parceiros sexuais por consenti-
mento mútuo;

casamento branco ou celibatário – sem relações se-
xuais;

casamento arranjado – celebrado antes do envolvi-
mento afetivo dos contraentes e normalmente combinado 
por terceiros (pais, irmãos, chefe do clã etc.);

casamento civil – celebrado sob os princípios da legis-
lação vigente em determinado Estado (nacional ou subna-
cional);

casamento misto – entre pessoas de distinta origem 
(racial, religiosa, étnica etc.);

casamento morganático – entre duas pessoas de estra-
tos sociais diferentes no qual o cônjuge de posição consi-
derada inferior não recebe os direitos normalmente atribu-
ídos por lei (exemplo: entre um membro de uma casa real 
e uma mulher da baixa nobreza);

casamento nuncupativo – realizado oralmente;
casamento putativo – contraído de boa-fé mas passí-

vel de anulação por motivos legais;
casamento religioso – celebrado perante uma autori-

dade religiosa;
casamento poligâmico – realizado entre um homem e 

várias mulheres (o termo também é usado coloquialmente 
para qualquer situação de união entre múltiplas pessoas);

casamento poliândrico – realizado entre uma mulher 
e vários homens. Ocorre, por exemplo, em certas partes 
do Himalaia;

casamento por conveniência – que é realizado prima-
riamente por motivos econômicos ou sociais;

casamento avuncular – Chama-se casamento avuncu-
lar o que se celebra entre tio e sobrinha, que são colaterais 
de terceiro grau. É registrado pela antropologia, sendo co-
mum entre algumas tribos, como os tupis e os guaranis. 
Em seu sentido original, a palavra diz respeito à autori-
dade do tio materno em relação ao sobrinho, mas ganhou 
novo uso corrente. No Brasil, encontra uma previsão de 
impedimento legal desde a edição do Decreto 181 de 24 
de janeiro de 1890, por se tratar de casamento entre cola-
terais. Todavia, em 1941, editou-se o Decreto-lei 3.200, 
que versou sobre o tema. Note-se que o Decreto-lei em 
questão trata do assunto exclusivamente sob a ótica médi-
ca. Houve, na época, uma opção clara por se permitir ou 
não o casamento avuncular à luz dos riscos à prole ou aos 
cônjuges. Já o Código Civil de 2002, reproduziu o antigo 
Código Civil ao proibir o casamento avuncular. Assim, 
dispõe o artigo 1.521 que não podem se casar: “IV – os 
irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até 
o terceiro grau inclusive”. Contudo, a doutrina brasilei-
ra propõe que o Código Civil não revogou o Decreto-lei 
3.200/41, que sobrevive, na qualidade de lei especial, já 
que não há expressa contrariedade entre a lei anterior es-
pecial (Decreto-lei 3.200/41) e a lei geral posterior (Códi-
go Civil de 2002). Diante da unanimidade doutrinária, foi 
aprovado o Enunciado 98 do Conselho da Justiça Federal: 
“98– O inciso IV do artigo 1.521 do novo Código Civil 
deve ser interpretado à luz do Decreto-lei 3.200/41 no que 
se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de 
3º grau.”

Atualmente a união estável é equiparada ao casamento. 
O Código Civil, no art. 1.723, reconhece como entidade 
familiar a união estável entre o homem e a mulher, confi-
gurada na convivência pública, contínua e duradoura e es-
tabelecida com o objetivo de constituição de família. Pois 
bem. Enquanto a relação conjugal está na fase do “vem cá 
meu bem”, do amor e da cabana, o amor fala mais alto, o 
problema é quando entra na fase do “vem cá meus bens”, 
na dolce cabana. O artigo tem por finalidade esclarecer 
quando um dos cônjuges ou companheiros é sócio (a) de 
uma sociedade e a união está desfeita. As quotas podem 
ser partilhadas, divididas no final da relação? Vamos às 
questões:

1) vai depender do regime de bens. Se for o da separa-
ção total de bens, não há que se falar em partilha das quo-
tas. Se o da comunhão parcial a partilha pode ser devida 
caso as quotas tenhas sido adquiridas após a união;

2) para alguns, as quotas pertencem ao sócio, e como 
tal, entrariam na divisão, na partilha de bens, ou seja, a 
sociedade faria uma apuração de haveres, e o ex-cônjuge 
teria direito à metade do valor apurado;

3) para outros, o ex-cônjuge não teria direito à apuração 
de haveres, pois o interesse social seria prejudicado. Em 
vez de receber em pecúnia, o recebimento se daria através 
de lucros ou as quotas ficariam em condomínio.

Como se vê, casar ou viver em união estável já é difí-
cil, imagina reivindicar o percentual devido na separação, 
quando o cônjuge for sócio(a) de sociedade?

Dica: fique esperto(a).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115, SALAS 325, 327, 329 – C, 
CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 
E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br  

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA 
POR MARCELO FIRMINO DA SILVA MELO em face de 
GLOBEX UTILIDADES S/A, AUCAD ADMINISTRAÇÃO 

E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, ALEXANDRE CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE DE MENEZES, RICARDO AUGUSTO DOS 
SANTOS REIS, MARCO ANTONIO DE ANDRADE e PERPÉTUA 
SILVA SANTOS - PROCESSO Nº  0107938-61.2014.8.19.0001, 

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz(a) de Direito da 
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - 
MARCELO FIRMINO DA SILVA MELO em face de GLOBEX 
UTILIDADES S/A, AUCAD ADMINISTRAÇÃO E INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS, ALEXANDRE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
DE MENEZES, RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS REIS, 
MARCO ANTONIO DE ANDRADE e PERPÉTUA SILVA SANTOS 
-, que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público 
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro 
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será no dia 
23/07/2019 às 12:00h, e, o Segundo Leilão, por valor igual 
ou superior a 50% da avaliação, no dia 25/07/2019 às 12:00h, 
sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico 
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão 
Presencial, na forma simultânea, será realizado no Auditório 
do Leiloeiro, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 
Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na forma dos inciso II do 
Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da 
Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico 
estará disponível para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, 
com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. 
DO BEM A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de 
fls. 643/644: Apartamento 404, Na Rua Paissandu, Nº 220/Bloco 
A – Flamengo – Rj. Inscrição Municipal nº 0960073-5, inscrito 
no Cartório do 9º RGI, sob a matrícula 28.649. JUSTIFICATIVA: 
Situado na Rua Paissandu, 220, apto. 404, Flamengo, devidamente 
dimensionado e caracterizado no 9º Ofício de Registro de Imóveis, 
na matrícula 28649 e na inscrição municipal de 0.960073-5 (IPTU), 
conforme fotocópias da Certidão que acompanharam o mandado 
e fazem partes integrantes deste laudo. PRÉDIO: Edificado em 
8 pavimentos, contendo 4 apartamentos por andar. Portaria 
24h, antiga, com 4 elevadores. APARTAMENTO 404: Unidade 
residencial com 56m². Fiz a Avaliação Indireta, em virtude de a 
inquilina Sra. Luciana, não ter permitido a entrada no imóvel. DA 
REGIÃO: Encontra-se servida por bastante comercio e próximo 
ao metrô do Flamengo. AVALIO o imóvel acima descrito em 
R$770.000,00 (Setecentos e setenta mil reais). E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em) 
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume 
do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade, em 27 de 
maio de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo 
__. (ass.) MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL

DA ILHA DO GOVERNADOR
PRAIA DE OLARIA, S/Nº, ATERRO DO COCOTÁ

ILHA DO GOVERNADOR/RJ
C.E.P.: 22910-290 - Tel.: (21) 3626-4725 - E-mail: ilh02vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS 
DOS AUTOS DO INVENTÁRIO DE VACLAV SOUKUP - PROCESSO Nº 

0000312-45.1994.8.19.0207, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CATARINA CINELLI VOCOS CAMARGO – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, 
e especialmente ao(s) herdeiro(s) e o representante do espólio, que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO 
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a 
avaliação, será no dia 23/07/2019 às 11:00h, e, o Segundo Leilão, 
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 25/07/2019 às 
11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico 
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na 
forma simultânea, será realizado no Auditório do Leiloeiro, situado na 
Avenida Almirante Barroso, nº 90, Gr. 606, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na 
forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do 
Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico 
estará disponível para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com 
no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM 
A SER LEILOADO: Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 998/999: 
(Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 983/990) LOTE 01: Apartamento 
201, do Prédio situado na Rua Francisco Goes Calmon, nº 210, Ilha Do 
Governador, Freguesia De Nossa Senhora Da Ajuda. JUSTIFICATIVA: 
Certifico que, tendo em vista que me dirigi ao endereço e não havendo 
morador que me pudesse mostrar o imóvel, não obtive acesso ao interior 
da residência, razão pela qual apresento o auto de avaliação indireta. 
METODOLOGIA UTILIZADA: Inicialmente, esclareço que a metodologia 
empregada, método comparativo direto de dados de mercado, deve ter 
a preferência, sempre que possível, conforme recomendação constante 
da ABNT NBR14563-2 em seu item 8.1.1. Procedi a pesquisa junto ao 
mercado de imóveis locais, usando sites de imobiliárias, para obter preços 
de imóveis semelhantes ao objeto da presente avaliação. A pesquisa teve 
parâmetro 04 imóveis da região. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
DO IMÓVEL AVALIADO, conforme o RGI: Matrícula nº 84.499, Apartamento 
201, do prédio situado na Rua Francisco Góes Calmon, nº 210, Ilha do 
Governador, Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, com fração de ½ do 
respectivo terreno (lote 01 do PA 41.497) e com direito a três (03) vagas 
para automóvel de passeio na garagem. FINALIDADE: Avaliação de Imóvel 
para processo de inventario que tramita na 2ª Vara Civil, conforme decisão 
desde Juízo às fls. __. OBJETIVO: Apuração do mercado imobiliário, do 
imóvel objeto da avaliação. Destarte tendo como referência as amostras 
das fls. 984/985, usados como comparativos, apurei um valor médio do 
metro quadrado de R$ 4.503,00. AVALIAÇÃO: O imóvel avaliado tem 239 
metros quadrados (conforme IPTU), e usando o valor médio do metro 
quadrado apurado, AVALIO o imóvel em R$ 1.076.217,00 (Um milhão, 
setenta e seis mil e duzentos e dezessete reais). E para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo, ficando o(s) herdeiro(s) e o representante do 
espólio intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por 
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo uma 
das vias afixadas no local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e 
passado, nesta Cidade do Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2019. Eu, 
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) CATARINA 
CINELLI VOCOS CAMARGO – Juiz de Direito. 

Representantes do audiovisual criticam 
suspensão de verbas para filmes

A paralisação do setor 
audiovisual brasileiro foi o 
principal tema do seminário 
promovido pela Federação da 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), em parce-
ria com o Sindicato Interesta-
dual da Indústria Audiovisual 
(Sicav). Produtores, diretores 
e representantes de sindica-
tos criticaram a suspensão do 
repasse de recursos públicos 
para projetos que estão em 
fase de análise orçamentária 
pela Agência Nacional de Ci-
nema (Ancine).

“A paralisação não é total. 
Mas o ponto principal, que é 
a análise complementar dos 
projetos, está completamente 
parada”, afirmou o presiden-
te do Sicav, Leonardo Edde. 
“Não é um problema de hoje. 
Os regulados serão sempre 
os penalizados. Nós somos 
a parte mais frágil de toda a 
história”, observou Mauro 
Garcia, da Brasil Audiovisual 
Independente (Bravi).

A indústria audiovisu-
al brasileira está paralisada 
praticamente há três meses, 
sem liberar verbas para pro-
dução de séries e filmes. No 
dia 27 de março, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
deu uma decisão que foi in-
terpretada pela Ancine como 
uma ordem para suspender 
totalmente o repasse de re-
curso. Em 30 de abril, o TCU 
pediu explicações à agência 

de cinema sobre a suspensão 
da liberação das verbas do 
Fundo Setorial do Audiovi-
sual (FSA). Em 16 de maio, 
o ministro André Luís Car-
valho, do TCU, argumentou 
que a Ancine fez uma “leitura 
equivocada” ao suspender o 
repasse de recursos.

“O TCU não mandou pa-
rar nada”, garantiu o secre-
tário do Tribunal do Rio de 
Janeiro, Márcio Pacheco, 
que participou do seminário 
para discutir o setor audio-
visual. Ele disse que o TCU 
defende o aperfeiçoamento 
do sistema de prestação de 
contas dos recursos do FSA. 
“Onde há dinheiro federal, o 
TCU está. Foi verificado que 
há campo para melhorar”, 
explicou Pacheco.

Segundo a produtora Ma-
riza Leão, ex-presidente do 
Sicav, as glosas em gastos 
determinadas em decisões do 
TCU servem de pretexto para 
a Ancine não liberar recursos 
para os projetos. “A Ancine 
parou de liberar recursos para 
projetos que contenham, por 
exemplo, pagamento a sócios 
e a viagens. São glosas que 
foram feitas pelo Tribunal 
e que se transformaram em 
determinação férrea para a 
Ancine. Ou seja, tá tudo pa-
rado”, afirmou a produtora 
dos filmes “De Pernas Pro Ar 
1 e 2”

Na contramão dos produ-

tores de cinema, o presidente 
da Ancine, Christian de Cas-
tro, defendeu que o setor de 
audiovisual brasileiro receba 
“cada vez menos recursos 
públicos”. “É preciso criar 
as bases para crescer com 
segurança e trazer o investi-
mento privado para o nosso 
negócio”, disse Christian, 
que participou da abertura 
do seminário.

Já o secretário de Desen-
volvimento Econômico do 
Rio de Janeiro, Lucas Tris-
tão, observou que as políti-
cas públicas de fomento do 
setor são essenciais para a 
economia do Brasil. A indús-
tria do cinema e audiovisual 
é responsável por um fatu-
ramento anual de R$ 24,5 
bilhões, além de empregar 
mais de 330 mil trabalha-
dores. “Os números estão aí 
para comprovar a importân-
cia do setor. É uma indús-
tria que tem mais de 13 mil 
empresas, a maioria delas de 
micro e pequenos empreen-
dedores”, disse.

O presidente da Firjan, 
Eduardo Eugênio Gouvêa 
Vieira, também defendeu a 
indústria do audiovisual e 
lembrou que o Estado do Rio 
de Janeiro é um dos que mais 
produzem cinema no país. 
“70% da produção nacional 
é aqui no Rio. Essa indústria 
é uma importante emprega-
dora”, afirmou.

Confiança  
de MPEs cai 
9,4% desde o 
início do ano

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mos-
tram que após atingir valores 
máximos no começo do ano, 
esses números começam a 
recuar. Em maio, o Indicador 
de Confiança do Micro e Pe-
queno Empresário registrou 
59,5 pontos frente a 65,7 em 
janeiro - uma queda de 9,4% 
nos últimos cinco meses. No 
entanto, na comparação com 
maio de 2018, quando o indi-
cador marcou 54,1 pontos, foi 
observado um crescimento.

Pela metodologia, o in-
dicador varia de zero a 100, 
sendo que, acima de 50 pon-
tos, reflete confiança desses 
empresários e, abaixo dos 50 
pontos, reflete desconfiança 
com os negócios e com a eco-
nomia.

Para o presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, 
o clima de desapontamento 
com a economia pode ser ex-
plicado por ruídos na articula-
ção política, que vem persis-
tindo mês após mês. “Os da-
dos mais uma vez sinalizam 
os ruídos políticos gerados 
ao longo dos meses, os quais 
trouxeram incertezas sobre a 
capacidade de aprovação das 
reformas e do próprio desem-
penho da economia, que vêm 
frustrando a classe empre-
sarial e também consumido-
res”, explica.

O Indicador de Confiança 
é composto pelo Indicador de 
Condições Gerais e pelo In-
dicador de Expectativas. Por 
meio da avaliação das condi-
ções gerais, busca-se medir 
a percepção dos micro e pe-
quenos empresários sobre os 
últimos seis meses. Já através 
das expectativas, busca-se 
medir o que se espera para os 
próximos seis meses.

O componente do indica-
dor que avalia a percepção 
dos micro e pequenos empre-
sários sobre os últimos seis 
meses da economia também 
apresentou retração, ao mar-
car 44,0 pontos em maio ante 
49,5 em fevereiro. O número 
é mais um reflexo da ativida-
de econômica que recuou no 
primeiro trimestre de 2019. O 
índice que mede as perspec-
tivas em relação à economia 
para os próximos meses foi 
outro que registrou queda, 
com 65,8 pontos, frente 74,7 
pontos em fevereiro.
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GUARATIBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 30.234.813/0001-07

Notas explicativas da administração às Dfs. em 31/12/18  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Informações gerais: Em 14/03/18 foi constituída a empresa CMN SOLU-
TIONS A102 PARTICIPAÇÕES S.A., com capital de R$ 500,00, representado 
por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 
16/04/18 a empresa CMN Solucions A102 Participações S.A, teve uma AGE, 
quando ocorreu a alteração de endereço e razão social da empresa passando 
a ser denominada Guaratiba Participações S.A. (“Cia.” e/ou “Controladora”). 
A Cia. é uma S.A., de capital fechado e tem por objetivo social, participações 
em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista. Tem sede e foro na 
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.267, 9º andar, Leblon/RJ. Em 06/2018, a Cia. 
adquiriu o controle acionário de 72,19% do capital votante da empresa Vitória 
Participações S.A (“investida” ou “Controlada”). A empresa Vitória Participa-
ções S.A. é holding de um grupo de empresas que tem por objetivo a presta-
ção de serviços hospitalares. 2 Resumo das principais políticas contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Dfs. estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
períodos apresentados, salvo disposição em contrário. As Dfs. foram prepara-
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo CPC e aprovadas pelo 
CFC, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das Dfs. e so-
mente elas, os quais estão consistentes com as utilizadas pela administração 
na sua gestão. As Dfs. foram aprovadas e autorizadas pela Administração em 
07/06/19. 2.1 Base de preparação: As Dfs. foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para venda 
e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) mensura-
dos ao valor justo. A preparação de Dfs. requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da adminis-
tração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da investida. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as Dfs. consolidadas. (a) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas Dfs. de cada uma das empresas da Cia. 
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
empresa atua (a “moeda funcional”). As Dfs. individuais e consolidadas estão 
apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda 
de apresentação da investida. (b) Dfs. consolidadas: As Dfs. consolidadas 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPC. (c) 
Dfs. individuais: As Dfs. individuais da controladora foram preparadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CPC e são divul-
gadas em conjunto com as Dfs. consolidadas. Nas Dfs. individuais, as contro-
ladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mes-
mos ajustes são feitos tanto nas Dfs. individuais, quanto nas Dfs. consolida-
das para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acio-
nistas da controladora. (d) Mudanças nas políticas contábeis e divulga-
ções: Não ocorreram mudanças significativas nas políticas contábeis das 
demonstrações contábeis completas, individuais e consolidadas, referentes 
ao período de doze meses findo em 31/12/18, exceto pelas descritas abaixo: 
IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros substitui o IAS 39/CPC 38 para 
períodos iniciados a partir de 1/01/18, introduz novas exigências para a clas-
sificação de ativos financeiros que depende do modelo de negócios da entida-
de e das características contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos finan-
ceiros; define um novo modelo de contabilização de perdas por redução no 
valor recuperável e um reconhecimento mais efetivo e introduz um novo pa-
drão de hedge accounting e teste de impairment com maior divulgação sobre 
a atividade de gestão de risco. O novo modelo de hedge accounting represen-
ta uma revisão significativa da política e alinha o tratamento contábil com as 
atividades de gerenciamento de risco. A IFRS 9/CPC 48 também remove a 
volatilidade no resultado causada por mudanças no risco de crédito dos pas-
sivos determinados para serem mensurados pelo valor justo. A Guaratiba Par-
ticipações S.A. aplicou o IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros na data 
efetiva. A Cia. avaliou o impacto e concluiu que a IFRS 9/CPC 48 - Instrumen-
tos Financeiros não tem impacto relevante em sua posição financeira, desem-
penho financeiro ou atividades de gerenciamento de risco. IFRS 15/CPC 47 - 
Receita de Contratos com Clientes requer que o reconhecimento de receita 
seja feito de modo a retratar a transferência de bens ou serviços para o clien-
te por um montante que reflita a expectativa da empresa de ter em troca os 
direitos desses bens ou serviços. A nova norma, para períodos iniciados a 
partir de 1/01/18, resulta em maiores e aprimoradas divulgações sobre receita, 
fornece orientações para transações que não foram anteriormente abordadas 
de forma abrangente (por exemplo, receitas de serviços e modificações de 
contratos) e melhora a orientação para elementos múltiplos. A aplicação do 
IFRS 15/CPC 47 não teve um impacto na contabilização das vendas e outras 
receitas do Grupo. (e) Pronunciamentos contábeis emitidos recentemen-
te: A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB, mas não está em vigor para 
o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, embora encorajada
pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo CPC, a referida norma não foi apli-
cada na preparação dessas demonstrações contábeis completas: IFRS 16 -
“Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova norma, os arren-
datários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de ar-
rendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do esco-
po dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos
nas Dfs. dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra
em vigor para exercícios iniciados em ou após 1o/01/19 e substitui o IAS 17/
CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpre-
tações. A Cia. está em processo de avaliação do impacto total da aplicação da 
IFRS 16/CPC 06 (R2) e espera mudanças na apresentação de arrendamentos 
operacionais que passarão a ser reconhecidos no balanço patrimonial a partir
de 1/01/19. 2.2 Consolidação: As seguintes políticas contábeis são aplicadas 
na elaboração das Dfs. consolidadas. (i) Controladas: Controladas são todas 
as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais o Cia.
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). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmen-
te exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se o Investi-
da controla outra entidade. A investida é totalmente consolidada a partir da
data em que o controle é transferido para a Cia.. A consolidação é interrompi-
da a partir da data em que a investida deixa de ter o controle. A Cia. usa o
método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contra-
prestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos
ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos
pelo Grupo. A contraprestação transferida inclui o valor justo de ativos e pas-
sivos resultantes de um contrato de contraprestação contingente, quando apli-
cável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do
exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passi-
vos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são 
mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A investi-
da 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 é determinada em cada aquisição realizada. A empresa contro-
lada incluída na consolidação da demonstração financeira está demonstrada
a seguir: 2018
Nome Participação societária direta
Vitória participações S.A.  72,19% 

2018
Nome Participação indireta
Hospital Meridional S.A.  95,40 
Hospital Praia da Costa S.A.  92,33 
Hospital São Luiz S.A.  94,20 
Hospital e Maternidade São Francisco S.A.  98,67 
Meridional Consultoria e Gestão Ltda.  100,00 
Hospital Meridional São Mateus S.A.  96,73 
Hospital Metropolitano S.A  92,43 
Excelência Plano de Saúde S.A.  100,00 
Praia da Costa Diagnósticos  51,33 
2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignifi-
cante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de 
contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garantidas 
são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo 
circulante. 2.4 Ativos financeiros: (i) Políticas contábeis adotadas até 
31/12/17: a. Conforme permitido pelas regras de transição do IFRS 9/CPC 48, 
a nova norma foi adotada pela Cia. a partir de 1º/01/18, sem a reapresentação 
das cifras comparativas do exercício de 2018. Por esse motivo, as práticas 
contábeis adotadas na elaboração das informações das Dfs. do período de 
2018, cujo resumo apresentamos a seguir: 2.4.1 Classificação: A partir de 
01/01/18, a Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias 
de mensuração: • Mensurados ao valor justo (por meio do resultado); • Men-
surados ao custo amortizado, a classificação depende do modelo de negócio 

da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos 
fluxos de caixa. 2.4.2 Reconhecimento e desreconhecimento: No reconhe-
cimento inicial, a Cia. mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no 
caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo fi-
nanceiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado são registrados como despesas no resultado. Os ativos financei-
ros com derivativos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao deter-
minar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagamento do princi-
pal e de juros. 2.4.3 Instrumento de dívida: A mensuração subsequente de 
títulos de dívida depende do modelo de negócio da Cia. para gestão do ativo, 
além das características do fluxo de caixa do ativo. A Cia. classifica seus títu-
los de dívida de acordo com a categoria de mensuração a seguir: Custo amor-
tizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais 
quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de 
juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenien-
tes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando 
o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa
do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em outros 
ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por 
impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do 
resultado. 2.4.4 Impairment de ativos financeiros: A partir de 1/01/18, a Cia. 
e sua investida passaram a avaliar, em base prospectiva, as perdas espera-
das de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortiza-
do e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia 
de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significati-
vo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Cia. e sua inves-
tida aplicam a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 
48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do 
reconhecimento inicial dos recebíveis. A Cia. e sua investida avaliam na data 
de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo 
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros 
está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há 
evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocor-
ridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aque-
le 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. Os critérios que a Cia. e sua investida usa 
para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment in-
cluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) uma que-
bra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou prin-
cipal; (iii) o Grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade 
financeira do tomador de empréstimo, estende ao tomador uma concessão 
que um credor normalmente não consideraria; (iv) torna-se provável que o 
tomador declare falência ou outra reorganização financeira; (v) o desapareci-
mento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificulda-
des financeiras; ou (vi) dados observáveis indicando que há uma redução 
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de 
ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a 
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros indivi-
duais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento 
dos tomadores de empréstimo na carteira; • condições econômicas nacionais 
ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na 
carteira. O montante da perda por impairment é mensurada 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 demonstra-
ção do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimen-
to tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda 
por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o 
contrato. Como um expediente prático, a Cia. pode mensurar o impairment 
com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado 
observável. 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 reconhecido (como uma melhoria na clas-
sificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida ante-
riormente será reconhecida na demonstração do resultado. 2.5 Contas a re-
ceber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores 
a receber pela prestação de serviços hospitalares no curso normal das ativida-
des do grupo da investida. O prazo para recebimento é inferior a um ano e, 
dessa forma, as contas a receber são classificadas em sua totalidade no ativo 
circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, quando aplicável, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou “impairment”). 2.6 Es-
toques: Os estoques da investida são compostos por medicamentos e mate-
riais hospitalares e estão demonstrados ao custo médio de aquisição não ex-
cedendo ao valor líquido de realização. As provisões para estoques de baixa 
rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias 
pela Administração. 2.7 Ativos intangíveis: (a) Ágio: O ágio (goodwill) é re-
presentado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aqui-
sição 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” nas Dfs. consolidadas. No caso de apuração de desá-
gio, o montante é registrado 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 reverti-
das. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor 
contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. (b) Softwares: As licen-
ças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para ad-
quirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares 
de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.8 Imobilizado: O imobilizado 
é composto principalmente por terrenos, edificações e equipamentos hospita-
lares. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisi-
ção dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento re-
lacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes 
são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo sepa-
rado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios 
econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados 
com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. 
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. 
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear conside-
rando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, 
como segue: Anos
Edificações 28
Veículos 5
Móveis, utensílios e equipamentos 3-15
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo 
é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu 
valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas” na demonstração do 
resultado. 2.9 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma 
vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são tes-
tados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor 
recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são re-
visados 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 quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos seus 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 (Unida-
des Geradoras de Caixa (UGC). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 
2.10 Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pa-

gamento 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. 2.11 Empréstimos: 
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos 
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo 
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utili-
zando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados 
como passivo circulante, a menos que a investida tenha um direito incondicio-
nal de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço. 2.12 Provisões para contingências: As provisões para ações 
judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem 
uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como re-
sultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com 
segurança. 2.13 IR e contribuição social corrente e diferido: As despesas 
de IR e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e 
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reco-
nhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente. O encargo de IR e contribuição social corrente e diferido é calcu-
lado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promul-
gadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Cia. e sua in-
vestida atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamen-
te, as posições assumidas pela Cia. e sua investida nas apurações de impos-
tos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apro-
priado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
O IR e contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando 
os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do rela-
tório. O IR e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o méto-
do do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas Dfs.. En-
tretanto, o IR e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar 
do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não 
seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o 
resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR e contribuição 
social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade 
de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos são reconhe-
cidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em con-
trolada, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias 
seja controlado pela Cia., e desde que seja provável que a diferença temporá-
ria não será revertida em um futuro previsível. Os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direi-
to legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos corren-
tes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade 
fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entida-
des ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não 
pelo líquido. A Administração avalia o desempenho operacional dos próximos 
meses para optar pelo reconhecimento do imposto diferido, caso este seja ma-
terial. 2.14 Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio 
líquido. 2.15 Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços hospita-
lares no curso normal das atividades da investida. A receita é apresentada lí-
quida dos impostos, descontos, abatimentos e glosas. A Cia. e sua investida 
reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segu-
rança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e 
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das ativida-
des do Grupo de sua investida. Além da receita operacional, a Cia. e sua inves-
tida reconhece a receita oriunda dos rendimentos financeiros obtidos em apli-
cações de curto prazo, com base no princípio da competência. 3 Estimativas 
e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em ou-
tros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. (a) IR, contribuição social e outros impostos: A tri-
butação sobre o lucro compreende o IR e a contribuição social. O IR é compu-
tado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 
10% para os lucros que excederem R$ 240 mil no período de 12 meses, en-
quanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto, as inclusões ao 
lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de 
receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para a apuração do 
lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. O IR e 
a contribuição social corrente são apresentados líquidos por entidade contri-
buinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os 
montantes antecipadamente pagos excederem o total devido na data das Dfs.. 
(b) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de impairment): A Ad-
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu-
perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando
o valor contábil líquido ao valor recuperável. (c) Vida útil dos ativos fixos: Os
ativos imobilizados e intangível são depreciados e amortizados com base na
vida útil estimada pela Administração sobre a utilização destes ativos. Impac-
tos no cenário econômico podem requerer a revisão das estimativas da vida útil 
definida para cada grupo de ativo. 4 Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores
de risco financeiro: É realizada pela tesouraria central da Cia., segundo as
políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria da Cia. iden-
tifica, avalia e protege a Cia. contra eventuais riscos financeiros em coopera-
ção com as unidades operacionais da investida. O Conselho de Administração
estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas es-
pecíficas, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes
de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco do fluxo de caixa ou valor justo
associado com taxa de juros: A Cia. possui empréstimos e financiamentos
em moeda local, pré-fixado ou pós-fixado, sujeito à flutuação da taxa CDI. O
risco inerente a esses passivos surge em razão da possibilidade de existirem
flutuações nessas taxas que impactem seus fluxos de caixa. O risco de taxa de
juros da Cia. decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos às ta-
xas variáveis que expõem o Cia. ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os
empréstimos às taxas fixas expõem a ao risco de valor justo associado à taxa
de juros. A investida mantém aproximadamente 39,95% (2017 – 56,45%) de
seus empréstimos com taxa de juros fixa. Durante 2018, os empréstimos do
Grupo às taxas variáveis eram mantidos em reais. Desta forma, não há impac-
to de variação cambial na investida. (b) Risco de crédito: Decorre de caixa e
equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras instituições financeiras,
bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em
aberto. A Cia. está exposta ao risco de crédito inerente às suas atividades
operacionais, principalmente, com relação ao contas a receber e de financia-
mento, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras. Não foi ultra-
passado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes su-
perior ao valor já provisionado. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de

Balanços patrimoniais Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Ativo 2018 2018
Circulante 317 90.275
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 305 20.547
Contas a receber de clientes (Nota 7) - 56.987
Estoques (Nota 8) - 8.027
Outros ativos circulantes (Nota 9) 12 4.714
Não circulante - 12.783
Realizável a longo prazo 166.726 294.962
Outros ativos não circulantes (Nota 9) - 12.783
Investimentos (Nota 10) 166.726 1.614
Imobilizado (Nota 11) - 43.674
Intangível (Nota 12) - 249.674
Total do ativo 167.043 398.020

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2018
Circulante 3 131.984
Fornecedores (Nota 13) - 24.904
Empréstimos (Nota 18) - 83.561
Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 14) - 16.537
Obrigações tributárias (Nota 15) 3 2.573
Obrigações tributárias parceladas (Nota 16) - 2.209
Dividendos propostos (Nota 20) - 585
Outras obrigações (Nota 17) - 1.615
Não circulante - 94.615
Empréstimos (Nota 18) – LP - 61.725
Obrigações tributárias parceladas (Nota 16) - 17.778
Outras obrigações (Nota 17) - 10.912
Provisões para contingência (Nota 19) – LP - 4.200
Total do passivo 3 226.599
Patrimônio líquido 167.040 167.040
Atribuído aos acionistas da controladora
Capital social (Nota 20) 173.051 173.051
Prejuízos acumulados (Nota 20) (3.480) (3.480)
Outros resultados abrangentes (2.531) (2.531)
Participação dos não controladores - 4.381
Total do patrimônio líquido 167.040 171.421
Total do passivo e patrimônio líquido 167.043 398.020

Demonstrações do resultado Período de 14/03 a 31/12/18  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Consolidado
2018 2018

Operações continuadas
Receita de vendas de serviços (Nota 21) - 172.373
Custo das vendas (Nota 22) - (71.468)
Lucro bruto - 100.905
Despesas com vendas (Nota 22) - (51.758)
Despesas administrativas (Nota 22) (4.870) (34.573)
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 24) (17) (8.617)
Participação nos lucros de controladas (Nota 10) 1.364 -
Lucro (prejuízo) operacional (3.523) 5.957
Receitas financeiras (Nota 23) 83 2.163
Despesas financeiras (Nota 23) (40) (10.120)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 43 (7.957)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (3.480) (2.000)
IR e contribuição social (Nota 25) - (3.602)
Prejuízo líquido do período (3.480) (5.602)
Atribuível a:
Acionistas da Companhia (3.480)
Participação dos não controladores (2.122)

(5.602)
Demonstrações do resultado abrangente Período de 14/03 a 31/12/18 

 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora Consolidado

2018 2018
Prejuízo líquido do período (3.480) (5.602)
Outros Resultados abrangentes
Ajuste de variação no patrimônio líquido de 
controladas/coligadas (2.531) (2.531)
Resultado abrangente (6.011) (8.133)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores (6.011) (6.011)
Acionistas não controladores - (2.122)
Resultado abrangente (6.011) (8.133)

Demonstrações dos fluxos de caixa Período de 14/03 a 31/12/18 Em milhares de reais
Atribuível aos acionistas da controladora  Participação  Total do

Capital 
social

Prejuízos  
acumulados

Outros resultados 
abrangentes Total

 dos não  
controladores

patrimônio 
líquido

Em 14/03/18
Prejuízo líquido do período - (3.480) (3.480) (2.122) (5.602)
Aporte de Capital 173.051 - - 173.051 - 173.051
Ajuste de variação no patrimônio líquido de controladas/coligadas - - (2.531) (2.531) 6.503 3.972
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas 173.051 (3.480) (2.531) 167.040 4.381 171.421
Em 31/12/18 173.051 (3.480) (2.531) 167.040 4.381 171.421

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Período de 14/03 a 31/12/18 Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2018 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e contribuição social (3.480) (2.000)
Ajustes ao lucro líquido - -
Depreciação (Nota 11) - 2.920
Amortização (Nota 22) - 99
Juros provisionados - 7.957
Valor residual de ativo imobilizado baixado (Nota 11) - 269
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(Nota 24) - 2.079
Provisão (reversão) de contingências - 1.968
Processo CADE (Nota 17) - -
Equivalência patrimonial em controladas e coligadas   1.364 -
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes - (12.055)
Outras contas a receber (12) (11.004)
Contas a receber de partes relacionadas - -
Estoques - (2.981)
Fornecedores - 11.164
Obrigações sociais e trabalhistas - 3.422
Outras obrigações 3 (19.322)
Obrigações tributárias - 12.062
Caixa gerado nas operações (2.125) (5.422)
Pagamento de empréstimos – Juros - (7.957)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (3.335)
Caixa líquido  gerado pelas atividades 
operacionais (2.125) (16.714)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em controladas (Nota 10) - -
Aquisição de participação em controladas (Nota 10) (168.090) -
Aporte de capital 173.051 173.051
Dividendos propostos - 585
Ajuste de variação no patrimônio líquido de 
controladas/coligadas (2.531) 7.627
Aquisição de imobilizado (Nota 11) - (18.917)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) - (190.096)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento 2.430 (27.750)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Obtenção de empréstimos - 74.450
Aquisições de ações em tesouraria - -
Dividendos pagos - -
Constituição de reservas - -
Pagamento de empréstimos - Principal - (22.085)
Caixa líquido gerado de atividades de 
financiamento - 52.365
Aumento (redução) de caixa e equiv. de 
caixa, líquidos 305 7.901
Caixa e equiv. de caixa no início do período 
(Nota 6) - 12.646
Caixa e equiv. de caixa no final do período 
(Nota 6) 305 20.547
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caixa é realizada nas entidades operacionais da investida agregada pelo de-
partamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez da Cia. para assegurar que ele tenha caixa suficien-
te para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em conside-
ração os planos de financiamento da dívida do Cia., cumprimento de cláusulas 
e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. A Te-
souraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de 
juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos 
com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem su-
ficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela 
abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balan-
ço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na 
tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

Controladora
Menos 
de um 

ano

Entre um 
e dois 
anos

Entre dois 
e cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos Total
Em 31/12/18 
Obrigações tributárias (Nota 15)  3  -  -  -  3 

3 -  - - 3
Consolidado

Menos 
de um 

ano

Entre um 
e dois 
anos

Entre dois 
e cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos Total
Em 31/12/18 
Empréstimos (Nota 18) 83.561 24.461 32.522 4.742 145.286
Fornecedores (Nota 13) 24.905 - - - 24.905
Obrigações sociais e 
trabalhistas (Nota 14) 16.537 - - - 16.537
Obrigações tributárias (Nota 15) 22.560 - - - 22.560
Outras obrigações (Nota 17) 1.708 4.133 - 6.686 12.527

149.272 28.594 32.522 11.428 221.815
4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a 
estrutura de capital da Cia., a administração pode, ou propõe, nos casos em 
que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividen-
dos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou ven-
der ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente 
com outras Cia.s do setor, a Cia. monitora o capital com base no índice de 
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa 
como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde 
ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, con-
forme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do mon-
tante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da 
soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial 
consolidado, com a dívida líquida. O índice de alavancagem financeira do 
consolidado em 31/12/18 pode ser assim sumariado: Consolidado

2018
Total dos empréstimos (Nota 18) 145.286
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)  (20.547)
Dívida líquida 124.739
Total do patrimônio líquido 171.421
Total da estrutura de capital 296.160
Índice de alavancagem financeira - % 42%
O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível 
consolidado. 5 Instrumentos financeiros por categoria: O valor justo dos 
recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, devido à corre-
ção monetária consistentes com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela 
provisão para redução ao valor recuperável. Os ativos e passivos financeiros 
estão assim apresentados: Controladora Consolidado

2018 2018
Empréstimos e recebíveis
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Contas a receber de cliente - 56.987
Caixa e equivalentes de caixa 305 20.547

305 77.534
2018 2018

Outros passivos financeiros
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Empréstimos - 137.003
Obrigações de arrendamento financeiro - 8.283
Fornecedores - 24.904

- 170.190
6 Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2018 2018
Recursos em banco e em caixa 305 5.048
Depósitos bancários de curto prazo - 15.499

305 20.547
Os depósitos de curto prazo correspondem aos saldos mantidos em conta 
corrente bancária na data base das Dfs.. As aplicações financeiras de curto 
prazo são substancialmente operações compromissadas, com remuneração 
entre 100% a 101.5% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, e resga-
táveis em prazos inferiores a 90 dias, e com mudança insignificante de valor. 
7 Contas a receber de clientes e demais contas a receber: Consolidado

2018
Contas a receber de clientes 59.066
Provisão para impairment de contas a receber de clientes  (2.079)
Contas a receber de clientes, líquidas 56.987
Em 2018, a Administração da empresa controlada, efetuou a baixa contábil 
efetiva da provisão para impairment de seus recebíveis para adequar o saldo 
do contas a receber de clientes. Esta transação não gerou efeito na estrutura 
da Cia., somente transferências dentro do grupo de Contas a receber. A análi-
se de vencimentos dessa conta a receber está apresentada abaixo: 

Controladora Consolidado
2018 2018

A vencer - 34.726
Até seis meses - 13.189
De seis meses até um ano - 9.072

- 56.987
As contas a receber de clientes e demais contas a receber da controlada estão 
em reais. As movimentações na provisão para impairment de contas a receber 
de clientes da controlada são as seguintes: Controladora Consolidado

2018 2018
Em 1o de janeiro  - (690)
Previsão para impairment de contas a receber  - (2.105)
Baixa do contas a receber  - 716
Em 31 de dezembro  - (2.079)
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram 
registradas no resultado do exercício como “Outras Receitas (Despesas)” 
(Nota 24). Os valores debitados à conta de provisão são geralmente baixados 
quando não há expectativa de recuperação dos recursos.  A exposição má-
xima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe 
de contas a receber mencionada acima. A empresa controlada não mantém 
nenhum título como garantia de contas a receber. 8 Estoques: Consolidado

2018
Material hospitalar 2.669
Medicamentos 3.509
Outros 1.849

8.027
9 Outros ativos: Controladora Consolidado

2018 2018
Adiantamentos de fornecedores - 4.702
Depósitos judiciais - 7.473
Outras contas a receber  12 5.322

 12 17.497
Ativo circulante - 4.714
Ativo não circulante  12 12.783

 12 17.497
Os outros ativos são compostos por adiantamentos a fornecedores, depósitos 
judiciais e outras contas a receber, como alugueis a receber e impostos a 
recuperar. 10 Investimentos: (i) Combinação de negócios:  Em 06/06/18, o 
Grupo adquiriu o controle da Vitória Participações S.A.. A Vitória Participações 
S.A. é uma holding, constituída na forma de sociedade por ações domiciliada 
no Brasil com sede na cidade de Vitória/ES. As Dfs. anuais da Cia. abrangem 
a Cia. e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). O Grupo 
tem como atividades preponderantes a prestação de serviços médicos hos-
pitalares. O ágio que surge da aquisição é atribuível à excelente qualidade e 
renome médico do Grupo hospitalar. A tabela a seguir resume a contrapres-
tação paga para os acionistas da Vitória Participações S.A. e os valores dos 
ativos adquiridos e passivos assumidos reconhecidos na data da aquisição, 
bem como o valor justo na data da aquisição da participação não Controladora 
na Vitória Participações S.A.:
Em 06/06/18
Caixa 93.014
Cash in  74.896 
Total da contraprestação transferida 167.910
Valores reconhecidos de ativos identificáveis 
adquiridos e passivos assumidos 
Caixa e equivalentes de caixa 87.542
Ativo imobilizado 27.946
Estoques 5.046
Duplicatas a receber e outros créditos 47.962
Intangíveis 8.130
Investimentos em Coligadas 2.921
Tributos a recuperar 233
Duplicatas a pagar e outras exigibilidades  (47.822)
Depósitos judiciais 5.309
Obrigações trabalhistas  (13.115)
Obrigações tributárias  (13.833)
Empréstimos  (92.920)
Total de ativos líquidos  17.399 
Non Compete (incluídas em intangíveis)  37.126 
Total de ativos líquidos identificáveis  54.525 
Participação não Controladora  15.163 
Ágio  128.548 

 167.910 
(ii) Controladora: 2018
Em 6 de junho  - 
Aquisição do controle da Vitória Participações S.A.  167.910 
Participação nos lucros de controladas  1.364 
Participação nos outros resultados abrangentes de controladas  (2.531)
Ajustes de participação no capital de controladas/coligadas  (16)
Em 31 de dezembro 166.726
(iii) Consolidado: Os investimentos abaixo são relativos as investidas em que
o Grupo não possui o controle e, desta forma, não foram consolidadas. Segue
a movimentação do período:

2018
Em 6 de junho  - 
Aquisição do controle da Vitória Participações S.A.  1.614 
Participação nos lucros (prejuízos) de coligadas  - 
Em 31 de dezembro 1.614

(iv) Participações:

Nome País
Negó-

cio
Relacio-

namentos

Partici-
pação 

direta nas 
ações or-
dinárias

Participa-
ção indi-
reta nas 
ações 
ordiná-

rias
Vitória Participações S.A. Brasil Holding Controlada 72,19
Hospital Meridional S.A. Brasil Saúde Controlada 95,4
Hospital Praia da Costa S.A. Brasil Saúde Controlada - 92,33
Hospital São Luiz S.A. Brasil Saúde Controlada - 94,2
Hospital e Maternidade São 
Francisco S.A. Brasil Saúde Controlada - 98,67
Meridional Consultoria e 
Gestão Ltda. Brasil Saúde Controlada - 100
Hospital Meridional São 
Mateus S.A. Brasil Saúde Controlada - 96,73
Hospital Metropolitano S.A. Brasil Saúde Controlada - 92,43
Hemodinâmica Meridional 
Ltda. Brasil Saúde Coligada - 20
Excelência Plano de Saúde 
S.A. (i) Brasil Saúde Controlada - 100
Praia da Costa Diagnósticos 
(ii) Brasil Saúde Controlada - 51,33
(a) Controladas diretas:
31/12/18 Ativo Patrimônio Líquido Receita

Lucro
(prejuízo)

Vitória Participações S.A. 10.020 10.018 - 1.364
10.020 10.018 - 1.364

(b) Controladas indiretas:

31/12/18 Ativo
Patrimônio 

Líquido Receita
Lucro

(prejuízo)
Hospital Meridional S.A. 134.789 13.088 88.264 1.516
Hospital Praia da Costa S.A. 23.603 13.664 27.602 1.499
Hospital São Luiz S.A. 3.648 (364) 8.514 176
Hospital e Maternidade São 
Francisco 12.888 6.865 13.956 665
Hospital Meridional São Mateus S.A. 25.670 2.689 23.445 (2.470)
Hospital Metropolitano S.A. 65.230 (3.094) 12.769 (2.624)
Meridional Consultoria e Gestão 
Ltda. 1.699 1.699 - -
Excelência Plano de Saúde S.A. 292 292 - (8)
Praia da Costa Diagnósticos 256 219 131 33

268.074 35.058 174.682 (1.214)
11 Imobilizado: Consolidado

Terrenos e 
edificações

Obras em 
andamento

Veí- 
culos 

Móveis,  
utensílios e  

equipamentos Total
Em 31/12/2018
Saldo inicial - - - - -
Aquisições 3.547 1.881 104 40.919 46.451
Transferências - - - - -
Alienações (116) -  (269) (385)
Depreciação (Nota 22) (98) - (5) (2.290) (2.392)
Saldo contábil, 
líquido 3.333 1.881 99 38.360 43.674
Em 31/12/2018
Custo 3.431 1.881 104 40.650 46.066
Depreciação 
acumulada (98) - (5) (2.290) (2.392)
Saldo contábil, 
líquido 3.333 1.881 99 38.360 43.674
A Administração da Cia. na empresa controlada não identificou itens sujeitos 
a necessidade de provisão para Redução ao valor recuperável de ativos, con
forme requerido pelo CPC 01 (R1). 12 Intangível: Consolidado

2018
ida útil definida
Softwares (20% a.a.) 292
Non compete - Hospital Metropolitano S.A. (20% a.a.) 14.056
Non compete Vitória Participações S.A. (20% a.a.) 26.801
Vida útil indefinida – Ágio
Vitória Participações S.A. 128.548
Praia da Costa Diagnóstico Ltda. 360
Hospital Praia da Costa S.A. 6.464
Hospital São Luiz S.A. 854
Hospital e Maternidade São Francisco S.A. 464
Hospital Metropolitano S.A. 71.834
Intangível 249.674

Empresa
Saldo em 

31/12/2017 Adições
Amor- 

tização
Saldo em 

31/12/2018
Softwares  -  458  (166) 293
Non compete  -  40.857  - 40.857
Ágio Hospital Meridional S.A.  -  -  - 0
Ágio Hospital Praia da Costa S.A. - 6464 - 6.464
Ágio Hospital São Luiz S.A. - 854 - 854
Ágio Vitória Participações S.A. - 128.548 - 128.548
Ágio Hospital e Maternidade 
São Francisco S.A. - 464 - 464
Ágio Praia da Costa Diagnóstico 
Ltda.  -  360  - 360
Ágio Hospital Metropolitano S.A. - 71.834 - 71.834
Intangível  - 249.773  (99) 249.674
Os ágios apresentados acima são oriundos de aquisições efetuadas em 2008, 
2011, 2012, 2015 e 2018 no grupo relativo as empresas da controlada e da 
investida Vitória Participações S.A.. O ágio é alocado às Unidades geradoras 
de caixa (UGC), identificados pela Administração como sendo cada unidade 
hospitalar. O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em 
cálculos do valor em uso, através de projeções de fluxo de caixa, baseado 
em premissas aprovadas pela Administração para um período de 10 anos. 
As taxas de descontos levam em consideração avaliação de riscos atuais de 
mercado, e consideram o valor do dinheiro no tempo e os riscos individuais 
dos ativos subjacentes que não foram incorporados nas estimativas de fluxo 
de caixa. O cálculo da taxa de desconto é baseado em circunstâncias especí-
ficas da Cia., sendo derivado de custos de capital médio ponderado (CCMP-
-Real). O risco específico do segmento é incorporado mediante aplicação de
fatores individuais beta, que são avaliados tempestivamente com base nos
dados de mercado disponíveis ao público. Diante disso, a taxa de desconto
de 16.59% utilizada foi a principal premissa utilizada nos cálculos do valor em
uso em 31/12/18. As premissas foram desenvolvidas com base nos dados
históricos de cada UGC e considerou as expectativas para o desenvolvimento
do mercado. A taxa de desconto utilizada reflete riscos específicos em rela-
ção ao setor. A Administração realizou análise de Impairment dos ágios no
exercício de 31/12/18, mediante a comparação dos saldos contábeis com os
fluxos de caixa projetados (análise não inclui as empresas não auditadas aci-
ma) e não identificou a necessidade de registrar qualquer provisão de perda.
13 Fornecedores: O grupo contém saldos com fornecedores no país, que
fornecem substancialmente materiais, medicamentos e serviços hospitalares.
As operações são efetuadas em condições normais de mercado, com prazos
entre 30 e 60 dias. Consolidado

2018
Fornecedores  24.904 

 24.904 
14 Obrigações sociais e trabalhistas: Consolidado

2018
Salários a pagar  4.721 
INSS a pagar  1.615 
FGTS a pagar  589 
Provisão de férias e encargos  9.544 
Outras obrigações trabalhistas  68 

16.537
 15 Obrigações tributárias: Controladora Consolidado

2018 2018
IRPJ e CSLL a pagar 1 203
PIS e COFINS a pagar  - 888
ISS a pagar  - 519
Retenções a recolher  2  963 

 3 2.573
16 Obrigações tributárias parceladas: Consolidado

2018
REFIS IV - Lei 11.941/09  2.240 
PERT – Previdenciários (ii)  2.742 
Parcelamento de ISS  30 
PERT – IR/CS/PIS/COFINS (ii)  5.558 
Outros parcelamentos  9.417 

 19.987 
Passivo circulante  2.209 
Passivo não circulante  17.778 

 19.987 
(i) Em 2010, o Grupo da investida Vitória Participações S.A., aderiu ao Progra-
ma de Recuperação Fiscal - REFIS (Lei nº 11.941/09) para parcelar impostos
federais em aberto, principalmente após aquisição do Hospital São Francisco
S.A., com prazo total de 180 meses. (ii) Em 2016, o Grupo da investida Vitória
Participações S.A., inclui os débitos tributários relativos ao exercício de 2015 
em parcelamento simplificado. No entanto, com a abertura do Programa Es-
pecial de Recuperação Fiscal em 2017, a Administração optou pela inclusão 
dos débitos no programa referente aos tributos de IR, Contribuição Social, 
PIS e COFINS, além do previdenciário (INSS), com prazo total de 140 meses.
17 Outras obrigações: Consolidado

2018
Adiantamentos de clientes 60
Obrigação com aquisição de controlada 7.836
Outras obrigações 1.397
Outras obrigações 3.234

12.527

Passivo circulante 1.615
Passivo não circulante 10.912

12.527
18 Empréstimos: (a) Por modalidade: Consolidado

Taxa (a.a.) -  
Valor de mercado 2018

Circulante
Contas garantidas (Nota 7) 20,6% - 24,2% 11.463
Capital de Giro 10,0% - 24,2% 65.505
FINAME 2,5% - 9,5% 1.879
Cartão BNDES 10,0% - 18,3% 262
Obrigações de arrendamento financeiro 14,0% - 18,6% 4.452

83.561
Não circulante
Capital de Giro 20,6% - 24,2% 47.607
FINAME 10,0% - 24,2% 6.733
Cartão BNDES 2,5% - 9,5% 3.554
Obrigações de arrendamento financeiro 10,0% - 18,3% 3.831

61.725
Total dos empréstimos 145.286

(b) Por instituição financeira: Consolidado
Taxa (a.a.) -  

Valor de mercado 2018
Circulante
Banco Bradesco 13,5%- 16,1% 3.099
Banco Santander 9,9% 22,2% 39.435
Banco Banestes 6,2% - 14,1% 7.359
Banco do Nordeste 8.20% 1.256
Caixa Econômica Federal 19.30% 5.937
Banco do Brasil 16.30% 882
Banco Sicoob 12.90% 509
Banco Itaú 14,0% - 26,4% 25.084

83.561
Não circulante
Banco Bradesco 13,5%- 16,1% 4.358
Banco Santander 9,9% 22,2% 33.636
Banco Banestes 6,2% - 14,1% 6.144
Banco do Nordeste 8.20% 6.175
Caixa Econômica Federal 19.30% 800
Banco Sicoob 12.90% 1.357
Banco Itaú 14,0% - 26,4% 9.255

61.725
Total dos empréstimos 145.286
Os empréstimos e financiamentos bancários foram captados para aquisição e 
expansão das atividades operacionais da investida Vitória Participações S.A.. 
Os empréstimos bancários têm vencimento até 2026. Os vencimentos dos 
empréstimos do Grupo da empresa investida, por ano, é como segue:

Consolidado
Vencimento 2018

2019 83.561
2020 24.461
2021 20.550
2022 11.972

2023 em diante 4.742
145.286

19 Provisões para contingências:
Trabalhistas e 

Cíveis Tributários Total
Em 6/06/18  -  -  - 
 Provisões realizadas 4.040 160 4.200
 Pagamentos realizados  -  -  - 
Em 31/12/18 4.040 160 4.200

Consolidado
2018

Cíveis  2.239 
Trabalhistas  1.801 
Tributários  160 

 4.200 
(a) Trabalhistas e cíveis: O Grupo de empresas da investida é parte em pro-
cessos trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis,
são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administra-
ção com base na expectativa de perda provável, amparada por seus assesso-
res legais externos. A natureza das obrigações pode ser sumariada como se-
gue: • Contingências trabalhistas e previdenciárias: A Cia. é parte em alguns
processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no curso normal
de seus negócios. A Administração, com auxílio de seus consultores jurídicos,
avalia essas demandas registrando provisões para perdas quando razoavel-
mente estimadas e prováveis, considerando as experiências anteriores em
relação aos valores demandados. • Ações cíveis: Os processos de natureza
cível estão relacionados a ações movidas por pacientes e familiares direta-
mente relacionadas às atividades médicas, comuns ao setor hospitalar. Não
é esperado nenhum passivo relevante resultante dos passivos contingentes,
além daqueles provisionados. Adicionalmente, a Cia. tem ações de naturezas
tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela
administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores
legais, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e
estimativa a seguir: Consolidado

2018
Tributárias  410 
Cíveis  5.979 
Trabalhistas  3.990 

 10.379
20 Capital social e reservas: (a) Capital social: O Capital Social da empre-
sa é representado por 173.050.500 ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal, podendo ser aumentado, por deliberação em Assembleia Geral, 
mediante emissões de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou 
classes de ações existentes, ou que possa vir a existir. Em 04/06/18 a Cia. au-
mentou o capital social de R$ 500,00 para o montante de R$ 173.050.500,00, 
mediante a emissão de 173.050.000 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, ao preço de 1,00 por ação, totalmente subscritas e integra-
lizadas pela Cia.. (b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente 
como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 
20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do 
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e au-
mentar o capital. (c) Reserva de lucros: A reserva de investimento refere-se 
à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao 
projeto de crescimento dos negócios, estabelecido no plano de investimentos 
da Cia., conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administra-
dores, para ser deliberado na Assembleia Geral dos acionistas, em observân-
cia ao art. 196 da Lei das S.A.. 21 Receita: Segue abaixo a conciliação entre 
a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de 
resultado do período de 14/03 a 31/12/18: Consolidado

2018
Vendas brutas de produtos e serviços 183.906
Impostos sobre vendas  (11.533)
Receita líquida 172.373
22 Despesas por natureza: Controladora Consolidado

2018 2018
Custos com material hospitalar - 11.216
Custos com medicamentos - 19.296
Serviços médicos - 30.710
Serviços de apoio - 6.866
Despesas com pessoal - 48.947
Serviços de terceiros - 10.292
Despesas com alimentação - 5.378
Energia elétrica - 3.786
Depreciação - 2.920
Amortização - 99
Outras despesas  4.870 18.289
Total do custo das vendas, despesas com 
vendas e despesas administrativas  4.870  157.799 
Custos das vendas - 71.468
Despesas com vendas - 51.758
Despesas gerais e administrativas  4.870 34.573
Total do custo das vendas, despesas com 
vendas e despesas administrativas  4.870  157.799 
 23 Receitas e despesas financeiras: Controladora Consolidado

2018 2018
Receita financeira
Receita financeira de depósitos bancários de 
curto prazo 83  1.970 
Receita financeira de atualização de depósitos 
judiciais  -  193 
Total da receita financeira  83  2.163 
Despesa financeira
Despesas com atualizações de impostos  -  (127)
Empréstimos bancários  (40)  (9.993)
Total da despesa financeira  (40)  (10.120)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  43  (7.957)
24 Outras receitas (despesas) operacionais: Controladora Consolidado

2018 2018
Outras receitas
 Receita de aluguel  -  - 
 Outras receitas - 810
Total de outras receitas - 810
Outras despesas
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*) - (2.079)
 Pagamentos de arrendamentos operacionais - (6.442)
 Outras despesas operacionais (17) (906)
Total da despesa operacionais (17) (9.427)
Outras receitas (despesas) operacionais (17) (8.617)
25 Despesa de IR e contribuição social: Consolidado

2018
Imposto corrente
IR  2.535 
Contribuição social  1.067 
Total do imposto corrente  3.602 
Despesa de IR  3.602 
O imposto sobre o lucro da empresa investida, antes do imposto, difere do 
valor teórico que seria obtido com o uso da alíquota de imposto média ponde-
rada, aplicável aos lucros das entidades consolidadas, como segue:

Consolidado
2018

Lucro antes do imposto  (2.000)
Imposto calculado com base em alíquotas de imposto locais  (704)
Ajustes temporários -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  - 
Ajustes permanentes -
Despesas não dedutíveis para fins de impostos  636 
Realização da reserva de reavaliação  65 
Receitas não dedutíveis para fins de impostos  (234)
Baixa de recebível (não dedutível) -
Investidas no regime lucro presumido - Hospital São Francisco  768 
Prejuízos fiscais e base negativa  3.079 
Participação nos lucros de controladas  (8)
Encargo fiscal  3.602 
As despesas não dedutíveis são compostas por baixas de ativos por perda 
e/ou obsolescência, brindes e outras despesas não dedutíveis. 26 Eventos 
subsequentes: Na empresa Hospital Meridional S.A., controlada indireta da 
Guaratiba Participações S.A., em 08/01/19, foi feito o encerramento da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da espécie 
quirografária, em série única, onde foram captados R$ 100 milhões, com ven-
cimento em 11/2025, onde os recursos obtidos pela Cia. por meio da Emissão 
serão destinados ao reforço do caixa da Cia. e pagamento de dívida de curto 
prazo. Em 02/2019, foi emitido o Laudo de Alocação de Preço de Compra da 
empresa Vitória Participações S.A. de acordo nos pronunciamentos Técnicos 
do CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios e CPC 04 (R1) - Ativos Intangí-
veis, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 27 Seguros (não auditado): 
A Cia. possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de 
delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte 
e operação. As coberturas foram  contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a 
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orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/18. a investida apresentava as seguintes principais apólices de 
seguro contratadas com terceiros:

Hospital 
Meridional 

S.A.
Hospital São 

Francisco S.A.

Hospital 
Praia da 

Costa S.A.

Hospital 
São Luiz 

S.A.
Hospital São 
Mateus S.A.

Incêndio, raio, explosão/implosão 50.000 12.000 15.000 10.000 40.000
Danos Elétricos - Curto Circuito 200 200 200 200 200
Vidros/Letreiros/Antenas/Espelhos 100 50 50 50 50
Roubo/Furto qualificado 50 50 50 50 50
Vendaval 420 420 420 420 420
Equipamentos eletrônicos 100 100 100 100 100
Responsabilidade civil - operações 500 500 500 500 500
Lucros Cessantes 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

54.370 16.320 19.320 14.320 44.320

Hospital Metropolitano S.A.
Incêndio, raio, explosão/implosão 45.000
Danos Elétricos - Curto Circuito 300
Alagamento e inundação 300
Roubo/Furto qualificado 100
Vendaval 500
Equip. estacionários sem tração 150
Equipamentos eletrônicos 100
Responsabilidade civil – operações 200
Lucros Cessantes 18.000

64.650
Adicionalmente, a Cia. mantém apólices específicas para responsabilidade civil.

Contador: Roberto Francisco da Silva - CRC RJ 070028/O-9

Relatório do auditor independente sobre as Dfs. individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Guaratiba Participações S.A..
Opinião: Examinamos as Dfs. individuais da Guaratiba Participações S.A. ("Cia." ou "Controladora"), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 14/03 a 31/12/18, assim como as Dfs. 
consolidadas da Guaratiba Participações S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço pa-
trimonial consolidado em 31/12/18 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 14/03 a 31/12/18, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as Dfs. 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Guaratiba Participações S.A. e da Guaratiba Participações S.A. e suas controladas em 31/12/18, o desempenho de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os 
seus fluxos de caixa consolidados para o período de 14/03 a 31/12/18, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das Dfs. individuais e consolidadas". Somos independentes em relação 
à Cia. e suas controladas, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas Dfs. 
individuais e consolidadas: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
Dfs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das Dfs. individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Dfs., a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das Dfs.. Responsabilidades do auditor pela auditoria das Dfs. individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs. individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 

a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Dfs.. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Dfs. 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 entendimento 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 Cia. 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas Dfs. 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das Dfs. individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas Dfs. representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as Dfs. consolidadas. 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 alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 7/06/19. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC
2SP000160/O-5; Cáren Henriete Macohin - Contadora CRC 1PR038429/O-3 "T" SC.

Disputa EUA-China abre espaço para 34 produtos brasileiros
As sanções impostas recentemente pe-

los Estados Unidos a uma série de produ-
tos oriundos da China abriram espaço para 
que outros países fornecedores dos mesmos 
itens possam conquistar uma nova fatia do 
mercado norte-americano. De olho nesse 
movimento, a Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), em parceria com André Soares, do 
think tank americano Atlantic Council, iden-
tificou um potencial de aumento nas vendas 
do Brasil para os Estados Unidos de até US$ 
4,25 bilhões em uma lista de 34 produtos. 
Em 2018, as exportações brasileiras desses 

mesmos itens somaram aproximadamente 
US$ 1 bilhão.

A análise comparou o preço médio dos 
produtos oferecidos pelos chineses, após 
a sobretaxa, com os produtos brasileiros, 
além de outros oferecidos por 68 países 
que já são parceiros comerciais dos Estados 
Unidos. Agregou a isso outros fatores, como 
os produtos em que o Brasil já é especiali-
zado em exportar, que o Brasil vende com 
constância ou em que o volume de exporta-
ção não é muito baixo, por exemplo. A par-
tir disso, chegou-se a uma lista de 34 itens 
com potencial para aumentar o volume de 

exportações. Ferro, aço, plástico, madeira, 
calçados, têxteis, e alimentos como pera e 
frutas secas, constam no rol dos produtos 
elencados pelo estudo.

Em maio, o presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, oficializou o aumento 
adicional de tarifas de 10% para 25% sobre 
US$ 200 bilhões em produtos chineses, to-
talizando US$ 250 bilhões em produtos com 
sobretaxa de 25%. A análise foi apresentada 
a empresários pela Apex-Brasil por meio de 
um webinar no início de junho. “A Apex-
Brasil está sempre atenta às oportunidades 
de mercado para as empresas brasileiras 

e é importante ressaltar que, ao fazer essa 
análise, a instituição se ateve à conjuntura 
comercial, sem qualquer tipo de julgamento 
de valor sobre as relações entre os dois paí-
ses”, destaca Gustavo Ribeiro, coordenador 
de Acesso a Mercados da Apex-Brasil.

Em 2018, o Brasil exportou US$ 28,7 bi-
lhões para os Estados Unidos. Se aprovei-
tadas totalmente as oportunidades abertas – 
ou seja, os US$ 4,25 bilhões – o incremento 
nas vendas para os norte-americanos poderá 
somar cerca de 15%.

A lista dos produtos no site da apexbrasil.
com.br

Inscrições abertas para a  
Lac Flavors na Colômbia

A Apex-Brasil promoverá, entre os dias 
4 e 5 de setembro, em Cali (Colômbia), a 
participação brasileira na Lac Flavors 2019, 
uma das mais importantes rodadas de ne-
gócios do setor de alimentos e bebidas na 
América Latina e Caribe. O foco da ação 
são pequenas e médias empresas. O evento 
reúne centenas de exportadores da região e 
compradores de todo o mundo. O objetivo 
principal é a expansão e o fortalecimento 
do intercâmbio comercial na região, con-
tribuindo para a geração de novas oportuni-
dades de negócios por meio de ações como 
prestação de serviços de matchmaking e a 
viabilização de rodadas de negócios. Nos 
últimos dez anos, a Lac Flavors gerou mais 
de US$ 990 milhões em transações futuras, 
após mais de 17 mil reuniões de negócios 
realizados durante os eventos.

Informações: apexbrasil.com.br

Fórum Prointer de  
negócios internacionais

Com objetivo de apoiar os pequenos 
negócios de alto impacto do setor de bio-
economia em seu processo de desenvolvi-

mento tecnológico e internacionalização, 
o Sebrae Rio realizará o IV Fórum de Ne-
gócios Prointer Bio, na quarta-feira, 26 de 
junho, das 8h30 às 18h, no Crab – Centro 
Sebrae de Referência do Artesanato Brasi-
leiro (Praça Tiradentes 69, Centro). As ins-
crições são gratuitas e podem ser realizadas 
pelo link bit.ly/2Fb9Jij

Durante o Fórum, os participantes terão 
oportunidade de receber informações so-
bre editais, mecanismos de financiamen-
to e oportunidades de desenvolvimento de 
parceiras e negócios que serão apresentadas 
pela Finep, Bndes e União Europeia, no âm-
bito do Horizon 2020. No evento, também 
haverá rodadas de negócios com as partici-
pações das empresas: farmacêutica Biolob, 
Brasken, Suzano, Futuragene, Swiss Busi-
ness Hub (Suiça), Business France (França), 
Innovation Norway (Noruega), Instituto 
D’or de Pesquisa e Ensino (IDor), Fladers 
Investment & Trade (Bélgica), Instituto Po-
litécnico Portalegre (Portugal), Enrich in 
Brazil / Fraunhofer IPK (Alemanha) e Apex 
Brasil.

EUA puxam  
exportações de calçados

Os Estados Unidos seguem puxando as 

exportações brasileiras de calçados. No mês 
de maio, conforme dados elaborados pela 
Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), os norte-americanos 
importaram 782 mil pares de calçados bra-
sileiros, pelos quais foram pagos US$ 14,7 
milhões. Os resultados são superiores tanto 
em volume (63,7%) como em receita (80%) 
na relação com igual período do ano passa-
do. Com isso, no acumulado os cinco me-
ses do ano, os Estados Unidos já somaram 
5,6 milhões de pares importados do Brasil, 
pelos quais foram despendidos US$ 84,76 
milhões, incrementos de 31,2% em pares e 
de 43,4% em receita no comparativo com 
período correspondente do ano passado.

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Heitor Klein, destaca que a guerra comer-
cial, instalada entre Estados Unidos e Chi-
na, tem feito com que os norte-americanos 
– que representam o maior mercado consu-
midor de calçados do planeta – substituam 
seus fornecedores, buscando importações 
em outros países. “Os Estados Unidos im-
portam mais de 2,3 bilhões de pares por ano, 
mais de 70% deles da China. Então o im-
pacto é muito significativo”, explica Klein, 
para quem o mercado brasileiro tem plenas 
capacidades de absorver a demanda norte-
americana. Nos últimos cinco meses, conti-
nua o executivo, as vendas de calçados chi-

neses para os Estados Unidos caíram mais 
de 70%.

Nos cinco primeiros meses, as expor-
tações gerais de calçados chegaram a 52 
milhões de pares, pelos quais foram pagos 
US$ 415,24 milhões, incrementos de 11% 
em volume e de 3,7% em receita no com-
parativo com igual período do ano passado. 
Segregando apenas o mês passado, foram 
embarcados 7,6 milhões de pares por US$ 
70 milhões, incrementos de 19% em pares 
e de 24,7% em receita no comparativo com 
mesmo ínterim de 2018. Segundo Klein, 
além do incremento das exportações para 
os Estados Unidos, existe uma melhora em 
função da valorização do dólar, que auxilia 
na formação de preços mais competitivos 
no mercado exterior.

Se por um lado as exportações estão em 
elevação para o principal mercado consumi-
dor do calçado brasileiro no exterior, os Es-
tados Unidos, a queda é elevada para o ocu-
pante do segundo posto. Nos cinco meses 
do ano, os hermanos importaram 3 milhões 
de pares por US$ 38,66 milhões, quedas de 
28,3% em pares e de 40,4% em receita. “Em 
função de sua crise interna, mas especial-
mente devido à deterioração de suas reser-
vas cambiais, a Argentina vem diminuindo 
suas importações do Brasil desde o segundo 
semestre do ano passado”, avalia Klein.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia aberta / CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 / Nire Nº 33300161899.

Convocação: Ficam convocados os senhor es acionistas da Litel  Par t icipações S.A. 
a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29/07/2019, 
às 10h, na sede social da Cia, na Rua da Assembleia, 10/37º, sl. 3701 (parte), 
Centro, RJ/RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Autorização 
do pagamento de juros sobre o capital próprio deliberados em 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018 em bens, mediante entrega aos acionistas da Cia de ações de emis-
são de Vale S.A. (“Vale”); e, (ii) Se aprovado o item (i) acima, definir a data de rea-
lização da Assembleia como data-base da cotação da ação de Vale a ser utilizada 
para fins de determinação da quantidade de ações de emissão de Vale que serão 
entregues aos acionistas. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da 
Litel, na sua página na internet (http://www.litelbrasil.com) e nas páginas da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) toda do-
cumentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral. 
RJ, 26/06/2019. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LEILÃO

OBJETO: O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme o processo E-16/117/972/2019, torna público que realizará 
na data abaixo, leilão de veículos sucatas inservíveis não identificadas 
(automóveis e motocicletas), retidos e/ou removidos, não reclamados 
por seus proprietários no prazo legal, oriundos do Pátio I, localizado 
à Rodovia Washington Luiz, no 13.105, Jardim Primavera, Duque de 
Caxias/RJ, Pátio II, localizado à Rua Desidério de Oliveira, s/no, São 
Lourenço, Niterói/RJ e do Pátio III, localizado à Rodovia Washington 
Luiz, no 17.500, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias/RJ.

EDITAL DETRAN/RJ NO 003/2019
DATA: 22 de julho de 2019 às 10h.
LOCAL: Av. Presidente Vargas, no 817/14o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
LEILOEIRA OFICIAL: Juliana Vettorazzo, matrícula 155 JUCERJA

A Cópia do Edital completo poderá ser obtida junto à Comissão de Leilão 
do DETRAN-RJ, situada à Avenida Presidente Vargas no 817, 6o andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, em dias úteis das 9h às 16h, ou ainda no sítio 
eletrônico www.detran.rj.gov.br.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “FIZZI CONTINI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos  o  grato  prazer  de  convidar  V.S.ª  para  a  Assembleia  
Geral  Ordinária,  que  se fará realizar em 27 de junho de 2019, às 20:00 
horas em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, 
com qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio, a fim de 
tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: 1) Prestação de 
Contas; 2) Previsão Orçamentária; 3) Deliberação sobre: 3.1) Remuneração 
do síndico; 3.2) Eleição de Síndico. 4) Eleição de Subsíndicos e Conselheiros; 
5) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por
procuradores, devidamente credenciados por procurações, que atendam a
todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2019
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio Gerente
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Mais de 400 pilotos processam 
Boeing por causa do 737 Max

Na última sexta-feira, mais de 400 pilotos que trabal-
haram com o Boeing 737 MAX abriram um processo con-
tra a Boeing pelo que consideram um acobertamento sem 
precedentes das falhas no sistema do modelo e por perdas 
financeiras decorrentes do fato de o avião estar impedido 
de voar desde março. Empresas de advocacia nos Esta-
dos Unidos e na Austrália representam os profissionais, 
estimando as perdas dos pilotos em milhões de dólares. 
Os advogados disseram à imprensa norte-americana que 
a falha, considerada responsável por dois acidentes fatais 
em novembro de 2018 e março deste ano, “afeta negativa-
mente” a renda dos pilotos e criou incertezas profissionais. 
Segundo eles, a ação coletiva também é uma maneira de 
dizer à fabricante de aviões que “seu desejo por vender 
mais aviões nunca mais pode impactar na segurança do 
setor de aviação”.

Chineses querem ouro russo
Um consórcio liderado pela Fosun Internacional está em 

negociações para adquirir uma participação majoritária na 
GV Gold PJSC, uma mina de ouro russa, avaliada em € 
877,5 milhões. A Fosun, de Guo Guangchang, pretende 
fazer a oferta em parceria com a Zhaojin Mining Industry. 
A GV Gold é controlada pelo russo LantaBank e quase du-
plicou a produção desde 2016. O fundo norte-americano 
BlackRock detém 18% do negócio, tendo comprado uma 
parcela em 2007, quando a empresa foi avaliada em € 500 
milhões.

Esta é a segunda tentativa da Fosun para adquirir uma 
mineradora de ouro. A primeira foi em 2017, quando ten-
tou adquirir 10% da Polyus PJSC por US$ 900 milhões, 
mas não teve aprovação das autoridades chinesas. Agora, 
a tentativa acontece depois de grande valorização do met-
al. Neste ano, o ouro já valorizou mais de 10%, ultrapas-
sando os US$ 1.400 por onça. Os analistas do Citigroup 
acham que o entusiasmo em torno do metal vai aumentar e 
preveem cotações entre US$ 1.500 e US$ 1.600 por onça, 
nos próximos 12 meses.

Santander dissolve joint venture
O Banco Santander pagou € 937 milhões à Allianz 

para dissolver a joint venture formado entre a segura-
dora e o Banco Popular para a distribuição exclusiva de 
alguns produtos. De acordo com a informação enviada à 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Nacional, 
regulador do mercado espanhol, o Santander informa a 
compra da participação de 60% da seguradora e passou 
a deter 100% da joint venture. Agora, cederá parte à Ae-
gon parte de seguros de vida, que será transferido para a 
joint venture entre o banco e a seguradora holandesa para 
distribuir seus produtos na rede Santander. O acordo será 
concluído no primeiro trimestre de 2020.

Emissões poluentes derrubam ações da Daimler
As ações da Daimler caíram mais de 3,5% na bolsa 

alemã e foram cotadas € 47,76 euros, depois que a em-
presa anunciou uma deterioração nos seus resultados. 
A fabricante dos automóveis Mercedes Benz reviu para 
baixo suas estimativas do resultado anual, prevendo agora 
que os lucros antes de juros e impostos fiquem estáveis, 
quando deveriam fechar este ano com um valor superior 
ao do ano passado. Tudo devido aos custos relacionados 
com o escândalo de emissões poluentes.

Preço do petróleo volta a cair
No domingo, Donald Trump anunciou novas sanções 

contra o Irã, apesar de não ter especificado quais serão. 
Apesar da possibilidade de um conflito militar numa zona 
relevante para a produção do petróleo, os preços da maté-
ria-prima voltaram a cair. Em Londres, o barril do Brent 
desvalorizou 1,2%, voltando para US$ 64,42.

BORROMEO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 05.638.787/0001-35 - NIRE 33.2.0975189-1

Ata de Reunião de Sócios realizada em 02/05/19. 1. Data, Hora e Local: 
Em 02/05/19, às 11h, na sede social, na Rua Visconde de Pirajá nº 547/526, 
Ipanema/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em 
face da presença de sócios titulares da totalidade das quotas da Sociedade, 
a saber: Miriam Backheuser Mambrini, brasileira, casada, professora, do-
miciliada na Rua Prudente de Moraes, nº 1620, apto 301/RJ, RG 01351761-
0 IFP/RJ e CPF 005.994.767/53, e João Carlos Backheuser Mambrini, 
brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, 377, 
apto 201/RJ, RG 125.856 OAB/RJ e CPF 088.671.347-10. 3. Mesa: Presi-
dente: Miriam Backheuser Mambrini; Secretário: João Carlos Backheuser 
Mambrini. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Por unanimidade 
de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 4.1. Resgatar 1.270.935 quotas, no valor nominal de R$3,78 
cada uma, proporcionalmente à participação detida pelos sócios no capital 
social, sendo 860.677 quotas detidas pela sócia Miriam Backheuser Mambri-
ni, no valor de R$3.253.358,57 e 410.258 pelo sócio João Carlos Backheu-
ser Mambrini, no valor total de R$1.550.775,73, ao preço de resgate total de 
R$4.804.134,30, sendo R$3,78 por quota, à conta do capital social, reduzin-
do-se o capital social, conseqüentemente, que passa de R$27.704.221,02 
para R$22.900.086,72, dividido em 6.058.224 quotas, no valor nominal de 
R$3,78 cada uma. O pagamento do preço total do resgate aos sócios é 
feito nesse ato, da seguinte forma: a) para Miriam Backheuser Mambrini, 
mediante compensação com crédito, nesse mesmo valor, detido pela So-
ciedade contra a referida sócia e b) para o sócio João Carlos Backheuser 
Mambrini, R$2,68 em moeda corrente nacional e R$1.550.775,73 mediante 
compensação com crédito, nesse mesmo montante, detido pela Sociedade 
contra o referido sócio, pelo que Sociedade e sócios outorgam-se a plena 
quitação. 4.2. Em consequência do acima disposto, o caput do Art. 5º do 
Contrato Social da Sociedade a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O 
capital social é de R$22.900.086,72, dividido em 6.058.224 quotas, no valor 
nominal de R$3,78 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, assim 
distribuídas entre os sócios:

Sócios
Nº de  

Quotas Valor em R$
Participação 

Societária (%)
Miriam Backheuser Mambrini 4.102.840 15.508.735,12 67,72%
João Carlos Backheuser Mambrini 1.955.384 7.391.351,60 32,28%
Total 6.058.224 22.900.086,72 100,00%
4.3. Os Sócios decidem ainda consolidar o Contrato Social da Sociedade, 
de modo a refletir as deliberações acima tomadas, conforme Instrumento de 
Alteração Contratual que segue anexo. 5. Encerramento: Após lavrada, lida 
e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes, com autenticação 
dos documentos anexos nela referidos, que ficam arquivados na sede da 
Sociedade. RJ, 02/05/19. Miriam Backheuser Mambrini - Presidente/Sócia, 
João Carlos Backheuser Mambrini - Secretário/Sócio.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Companhia” ou “Ideias-
net”) a se reunirem em primeira convocação, no dia 12 de julho de 2019, 
às 11:30 horas, na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio 
de Janeiro, RJ, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e con-
dições do Protocolo e Justificação de Incorporação da Ideiasventures 
Participações S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à 
incorporação pela Ideiasnet da sua subsidiária integral Ideiasventures Par-
ticipações S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 03.673.814/0001-85 (“Ideiasventures”), nos termos dos artigos 
224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação da Ideiasventures”); 
(ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore Consultoria e Avalia-
ções Ltda. (“Meden Consultoria”) como empresa especializada responsável 
pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da
Ideiasventures para fins do artigo 227, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo
Ideiasventures”); (iii) Aprovação do Laudo Ideiasventures; (iv) Aprovação
da Incorporação da Ideiasventures, nos termos dos artigos 224, 225 e 227
da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições descritos
no Protocolo e Justificação; e (v) Aprovação da celebração de contrato de
indenidade entre a Companhia e seus Administradores. A fim de facilitar o
acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes
documentos na sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de
Relações com Investidores, até o dia 10 de julho de 2019: (i) extrato ou
comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora
de serviços de escrituração de ações da Companhia; e (ii) para aqueles que 
se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com obser-
vância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/1976).
As informações e documentos referentes às matérias a serem deliberadas
na Assembleia, em especial a Proposta da Administração, estão disponí-
veis aos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos endereços 
eletrônicos da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.
br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de
Janeiro, 24 de junho de 2019. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente
do Conselho de Administração.

B3 reúne maior oferta de fundos  
de investimento imobiliário

A B3 passou a negociar, 
nesta segunda-feira, cotas do 
Fundo de Investimento Imo-
biliário (FII) Green Towers, 
com o ticker de negociação 
GTWR11. Trata-se da maior 
oferta pública de fundos de 
investimento imobiliário dos 
últimos seis anos no país, 
com R$ 1,2 bilhão captado. 
A informação é da B3.

O produto é administrado 
pela Votorantim Asset Mana-
gement, gestora de recursos 
do Banco Votorantim. A asset 
do Banco Votorantim também 
é responsável pela oferta do 
FII BB Progressivo II, que em 
2012 captou R$ 1,6 bilhão.

O novo produto é compos-
to por uma carteira formada 
pelas três torres corporativas 
do empreendimento Green 
Towers Brasília, desenvol-
vidas pela Tishman Speyer, 
que permanece como con-
sultora imobiliária da opera-
ção. Com um total de 90 mil 
metros quadrados de escritó-

rios, são ocupadas atualmen-
te pela sede administrativa 
do Banco do Brasil.

O evento de lançamento 
do FII Green Towers, reali-
zado na sede da B3, em São 
Paulo, contou com a presen-
ça dos executivos da Voto-
rantim Asset Management 
Alcindo Costa Canto Neto 
(Diretor Executivo), Rafa-
el Fornari (Head Comer-
cial), Luiz Armando Sedrani 
(Head Fundos de Investi-
mento Estruturados), Mário 
Okazuka (Head Advisory) e 
da Tishman Speyer no Bra-
sil,  Gregory Anthony Vaca 
(COO) e José Alberto Ven-
tura (Diretor Financeiro). 
Os executivos acionaram a 
campainha da B3, que sim-
boliza a abertura do pregão e 
o início das negociações do 
novo produto.

A B3 explicou que o FII 
é um produto que possibili-
ta o investimento em ativos 
imobiliários como edifícios 

comerciais, residenciais, 
shopping centers, hospitais, 
agências bancárias, entre ou-
tros. Negociado em ambiente 
de bolsa ou balcão organiza-
do, ele é dividido em cotas, 
como se fosse uma ação. O 
investidor que opta por um 
fundo imobiliário torna-se 
sócio dos empreendimentos 
imobiliários que compõem a 
carteira do fundo.

O Banco Votorantim é o 
sexto maior banco privado 
do Brasil em ativos. Conta 
com uma base de acionistas 
robusta, o Banco do Brasil, 
uma das maiores institui-
ções financeiras do País, e 
a Votorantim S.A. – um dos 
maiores conglomerados pri-
vados da América Latina. 
Nos últimos anos, o Banco 
Votorantim tem crescido 
e ampliado seu escopo de 
atuação, buscando aumentar 
sua base de receitas por meio 
de um portfólio diversifica-
do de negócios, parcerias e 

excelência no atendimento a 
seus clientes.

Com sede em Nova York 
e escritórios por toda Amé-
rica do Norte, Europa, Amé-
rica Latina, Índia e China, a 
Tishman Speyer já adquiriu, 
desenvolveu e operou mais 
de 406 projetos, totalizando 
quase 16 milhões de metros 
quadrados, avaliados em mais 
de US$ 88 bilhões. A lista 
inclui ícones internacionais 
como o Rockefeller Center e 
o Estádio Yankee, em Nova 
York, o Messeturm e Opern-
turm, em Frankfurt, Sony 
Center em Berlim, Cen-
trium, em Londres, Lumière 
e Bourse, em Paris, dentre 
outros. No Brasil há quase 
25 anos, onde atua nos seg-
mentos comercial e residen-
cial, desenvolveu alguns dos 
grandes marcos do mercado 
imobiliário, com atuação nas 
cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília e, mais re-
centemente, Belo Horizonte.

Enauta começa produção do 3º poço na Bacia de Santos
A Enauta Energia S.A , an-

tiga Queiroz Galvão Explora-
ção e Produção (QGEP), co-
municou em nota ao mercado 
que começou a produção de 
petróleo no terceiro poço no 
campo de Atlanta, na Bacia de 
Santos. “Este terceiro poço, 
que atualmente está em fase 
de estabilização, completa o 
Sistema de Produção Anteci-
pada (“SPA”), que produziu 
o primeiro óleo no campo em 
maio de 2018”, destacou a 
empresa em comunicado ao 
mercado nesta segunda-feira.

A Enauta é a operadora 
do Bloco BS-4 com 50% de 
participação. A sonda Laguna 
Star finalizou as atividades no 
terceiro poço e iniciará a inter-
venção nos dois primeiros po-
ços produtores ainda este mês, 
disse Danilo Oliveira, diretor 
de produção da Enauta.

“Estamos satisfeitos em 
informar que as atividades 
para início da produção do 
terceiro poço foram conclu-
ídas e o Campo de Atlanta já 
atingiu o marco de 5MM de 
barris produzidos. A partir 

de agora avançaremos com 
as atividades para restaurar a 
capacidade de produção dos 
dois primeiros poços produ-
tores e tudo indica que ao fi-
nal das intervenções a média 
diária do Campo de Atlanta 
atinja 25 a 27 mil barris por 
dia, com aumento substan-
cial da receita”, destacou o 
executivo.

Localizado no Bloco BS-
4, na Bacia de Santos, Atlan-
ta é um campo de óleo do 
pós-sal situado a 185 quilô-
metros da cidade do Rio de 

Janeiro, em lâmina d’água 
de aproximadamente 1.500 
metros.

A Enauta é uma das prin-
cipais empresas de controle 
privado do setor de explo-
ração e produção no Brasil. 
Possui dois ativos produ-
tores: o Campo de Manati, 
um dos principais fornece-
dores de gás da região Nor-
deste, no qual detém 45% 
de participação, e o Campo 
de Atlanta, localizado nas 
águas profundas da Bacia de 
Santos. 
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LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 18.319.940/0001-03

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais) Notas  Controladora   Consolidado 
Ativo Explicativas        2018       2017            2018            2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 61 122 289 331
 Contas a receber de clientes 7 - - 22.995 28.900
 Estoques 8 - - 14.311 8.782
 Impostos a recuperar 9 68 60 4.079 5.934
 Despesas antecipadas - - 238 234
 Outros créditos 1 - 1.792 1.898
Total do ativo circulante 130 182 43.704 46.079
Não circulante
 Aplicações financeiras 6 10.822 - 10.822 -
 Contas a receber de clientes 7 - - - 360
 Impostos a recuperar 9 - - 20.400 18.662
 Outros créditos - - 2.551 1.693
 Créditos com partes relacionadas 25 1.125 481 30 -
 Depósitos e bloqueios judiciais - - 6.427 3.835
 Ativo fiscal diferido 18.e - - 19.472 21.786
 Investimentos 10 17.265 44.397 1 -
 Imobilizado 11 - - 59.477 65.683
 Intangível 12 - - 65.099 77.838
Total do ativo não circulante 29.212 44.878 184.279 189.857
Total do ativo 29.342 45.060 227.983 235.936

Notas  Controladora  Consolidado 
Passivo Explicativas        2018       2017            2018            2017
Circulante
 Empréstimos e financiamentos 13 - - 28.977 24.125
 Fornecedores 14 - - 18.463 15.381
 Obrigações tributárias 15 3 - 54.119 15.381
 Obrigações sociais e trabalhistas 16 - - 18.677 3.362
 Provisões trabalhistas - - 4.579 4.596
 Outras obrigações 17 - - 2.042 2.374
Total do passivo circulante 3 - 126.857 65.219
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 13 - - 13.686 19.349
 Fornecedores 14 - - 299 -
 Obrigações tributárias 15 - - 3.074 29.575
 Outras obrigações 17 - - 32.886 31.272
 Provisão paras demandas judiciais 24 - - 5.829 4.282
Total do passivo não circulante - - 55.774 84.478
Patrimônio líquido
 Capital social 19 85.358 73.843 85.358 73.843
 Reserva de lucros 584 584 584 584
 Prejuízos acumulados 19 (56.603) (29.367) (56.603) (29.367)
 Participação de não controladores - - 16.013 41.179
Total do patrimônio líquido 29.339 45.060 45.352 86.239
Totais do passivo e do patrimônio 
 líquido  29.342 45.060 227.983 235.936

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Notas  Controladora   Consolidado 
Explicativas        2018       2017            2018            2017

Receita operacional líquida 21 - - 142.721 151.525
Custo da mercadoria vendida 22 - - (72.448) (62.650)
Lucro bruto - - 70.273 88.875
Outras despesas (receitas) operacionais
Administrativas 20.a (1.052) (274) (16.153) (26.711)
Comerciais 20.b - - (33.137) (36.403)
Logística 20.c - - (46.073) (45.368)
Equivalência patrimonial  (27.133) (5.363) - -
Outras receitas (despesas) 
 operacionais 20.e (19) (8.758) (19.854) (1.827)
Resultado antes dos efeitos 
 financeiros (28.204) (14.395) (44.944) (21.434)
Receitas financeiras 20.d 334 28 5.452 2.344
Despesas financeiras 20.d - - (11.225) (14.379)
Resultado antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  (27.870) (14.367) (50.717) (33.469)
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes - - (6) -
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 18.f 634 - (1.679) 5.995
Resultado do exercício  (27.236) (14.367) (52.402) (27.474)
Participação de controladores (27.236) (14.367)
Participação de não controladores (25.166) (13.107)
Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

  Controladora   Consolidado 
       2018       2017            2018            2017

Resultado do exercício  (27.236) (14.367) (52.402) (27.474)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente (27.236) (14.367) (52.402) (27.474)
Participação de controladores (27.236) (14.367)
Participação de não controladores (25.166) (13.107)

Demonstrações das mutações do patrimônio Participação de controladores 
 líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro   Reservas de lucros  Participação Total
 de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais) Capital Reserva Reserva Prejuízos não patrimônio

    social               legal de lucros acumulados         Total controladores                líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 73.843 171 413 (15.000) 59.427 54.286 113.713
Resultado do exercício - - - (14.367) (14.367) (13.107) (27.474)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 73.843 171 413 (29.367) 45.060 41.179 86.239
Aumento de capital 11.515 - - - 11.515 - 11.515
Resultado do exercício - - - (27.236) (27.236) (25.166) (52.402)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 85.358 171 413 (56.603) 29.339 16.013 45.352

Demonstrações dos fluxos de caixa individual e consolidada - Método 
indireto - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa   Controladora   Consolidado 
 das atividades operacionais        2018       2017            2018            2017
Resultado do exercício  (27.236) (14.367) (52.402) (27.474)
Ajustes por:
Depreciação e amortização - - 12.181 12.173
Equivalência patrimonial 27.133 5.363 - -
Perdas estimadas no 
 recebimento de clientes - - 1.058 1.699
Baixa de ativo imobilizado - - 251 463

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas (Em milhares de Reais) 1. Contexto operacional: A Largo do Machado 
Participações S.A. (“Largo do Machado” ou “Companhia”), com sede na Ave-
nida Ataufo de Paiva, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 4 de junho 
de 2013 com o objetivo de participar em outras sociedades como sócia, acio-
nista ou quotista. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia detinha 
a seguinte participação societária: • Vargem Grande Participações S.A. - 
“Vargem Grande” (51,88%): companhia de capital fechado, fundada em junho 
de 2013, tem como objetivo participar em outras sociedades como sócia, acio-
nista ou quotista. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Vargem Grande deti-
nha as seguintes participações societárias: (i) Sorveteria Creme Mel S.A. - 
“Creme Mel” (99,997%): companhia de capital fechado, fundada em 28 de 
setembro de 1987, tem como objetivo explorar o ramo de fabricação de sorve-
tes em geral, fabricando todos os produtos relacionados a essa atividade, tais 
como picolés e sorvetes, e buffet, inclusive com serviços para festas e outros 
congêneres. (ii) Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. - “Zecas” (99,997%): 
companhia de capital fechado, fundada em 10 de junho de 1996, tem como 
objetivo explorar o ramo de fabricação de sorvetes em geral, fabricando todos 
os produtos relacionados a essa atividade, tais como picolés e sorvetes. (iii) 
Distribuição de Congelados Brasil Ltda. - “DCB” (100%): sociedade empresá-
ria limitada, fundada em 11 de julho de 2013, tem como objetivo comércio 
atacadista de sorvetes além de comércio atacadista de produtos alimentícios 
em geral. (iv) CMZ Gestão e Serviços S.A. - “CMZ” (100%): companhia de 
capital fechado, fundada em 09 de outubro de 2017, tem como objetivo pres-
tação de serviços de gestão de ativos financeiros, escritório e apoio adminis-
trativo. Em 05 de junho de 2018, a Companhia aumentou o capital autorizado 
em 15.500.000 (quinze milhões e quinhentos mil) ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal, a serem integralizados em até 18 (dezoito) meses 
contados desta data. O valor de R$ 11.515 foi aportado ao longo de 2018. Si-
tuação financeira: A crise econômica no Brasil, impactou também o segmen-
to de atuação das controladas da Companhia com destaque para os exercí-
cios de 2016, 2017 e 2018, reduzindo a rentabilidade e a geração de caixa das 
atividades, levando a Administração a suspender o pagamento de tributos e 
implementação de uma série de medidas para redução de custos e retomar a 
rentabilidade e geração de caixa. Mesmo depois de diversas medidas a Com-
panhia apresentou em 2018 prejuízo consolidado de R$ 52.401 (R$ 27.474 em 
2017) e passivo circulante consolidado excedente em R$ 126.859 (R$ 65.219 
em 2017). A Administração continua implementando o plano de reversão do 
quadro que prevê, entre outras medidas: (a) Aumento do volume de venda em 
áreas estratégicas e de baixo custo operacional; (b) Redução dos custos de 
produção e administrativos; (c) Renegociação de prazos e/ou troca de forne-
cedores; (d) Alongamento do perfil de dívida com as instituições financeiras; 
(e) Desbloqueio de recursos mantidos em depósitos judiciais; e (f) Aportes, se
necessários, dos controladores. Com essas medidas, a Companhia espera,
até 2019, reverter esse descasamento e melhorar a rentabilidade que inclui
ainda o apoio de consultoria externa para implementação das medidas. 2.
Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: a.
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). Todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas pela Administração. b. Base de mensuração: As demonstrações
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, exceto quando de outra forma mencionado. c. Moeda funcional e
moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredon-
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d.
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou estimativa e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os
valores reportados dos ativos, dos passivos, das receitas e das despesas. As 

estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência históri-
ca e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. Os ativos e passivos significativos sujeitos a es-
sas estimativas e premissas incluem, entre outros, a vida útil do ativo imobili-
zado, vida útil do intangível, realização do crédito tributário diferido, provisão 
para crédito de liquidação duvidosa, provisão para perdas com estoques, pro-
visão para demandas judiciais, identificação do valor justo de ativos e passivos 
adquiridos e teste de redução ao valor recuperável. As estimativas e as pre-
missas são revisadas de forma contínua e são reconhecidas prospectivamen-
te. e. Data de aprovação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram aprovadas e autorizadas para emissão final pela Diretoria em 05 de junho 
de 2019. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 3. Principais práticas 
contábeis: A Companhia aplicou as práticas contábeis de forma consistente 
para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas, exceto pela adoção dos pronunciamentos contábeis 
CPC 47 e 48 que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. a. Mu-
danças nas principais políticas contábeis: A Companhia adotou o CPC 47 
- Receitas de contratos com clientes e o CPC 48 - Instrumentos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2018. Devido aos métodos de transição escolhidos 
pela Companhia na aplicação dessas normas, as informações comparativas 
destas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os 
requerimentos das novas normas. (i) CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente: O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, 
quando e por quanto a receita é reconhecida, substituindo o CPC 30 (R1) - 
Receitas. Os clientes obtêm o controle de produtos quando os produtos são 
entregues e aceitos em suas instalações. De acordo com o CPC 47, as recei-
tas passam a ser reconhecidas quando os clientes obtêm o controle dos pro-
dutos e todas as obrigações contratuais são cumpridas pela Companhia. A 
receita de venda de produtos é reconhecida quando da emissão da nota fiscal
que coincide substancialmente com a entrega dos produtos. No fechamento 
do exercício, é realizada a análise conforme as condições individuais do con-
trato de venda e os prazos de entregas das mercadorias para verificar se: (i) 
os clientes obtêm o controle dos produtos; (ii) o valor da receita pode ser men-
surado de maneira confiável; e (iii) todas as obrigações contratuais são cum-
pridas pela Companhia. Considerando que a Companhia já adotava como 
política contábil o reconhecimento das receitas no momento da entrega dos 
produtos aos clientes, nenhum impacto foi identificado no reconhecimento da 
receita com a adoção inicial do CPC 47 em 1º de janeiro de 2018, uma vez que 
o momento da entrega dos produtos é o mesmo do cumprimento das obriga-
ções contratuais. Ao adotar o CPC 47, os gastos com fretes de despesas com
logística foram reclassificados para custo dos produtos vendidos por se tratar 
de um custo para o cumprimento das obrigações por desempenho no montan-
te de R$ 13.132. (ii) CPC 48 - Instrumentos financeiros: O CPC 48 estabe-
lece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos 
financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. 
Esta norma substitui o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração. O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes 
no CPC 38 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No 
entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38 para ativos financeiros: 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. No CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se aten-
der à condição de ser mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros para receber juros e fluxos de caixa contratuais.
Os ativos financeiros são mensurados a valor justo por meio do resultado 
abrangente se é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela 
venda de ativos financeiros. Os demais ativos financeiros são mensurados a 
valor justo por meio do resultado. Os instrumentos financeiros da Companhia,
que em 31 de dezembro de 2017 eram classificados como “Empréstimos e 
recebíveis” e “Outros passivos financeiros”, passaram a ser classificados ao 
custo amortizado. 1º de janeiro de 2018 

                 Classificação original                  Nova classificação         Valor          Valor
Instrumentos financeiros                 de acordo com CPC 38 de acordo com CPC 48 CPC 38 CPC 48
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 331 331
Contas a receber de clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 3.591 3.591
Outros créditos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 1.898 1.898
Fornecedores Outros passivos financeiros Custo amortizado 15.381 15.381
Outras obrigações Outros passivos financeiros Custo amortizado 33.646 33.646
Empréstimos e financiamentos Outros passivos financeiros Custo amortizado 43.474 43.474

meio do resultado. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequente-
mente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo 
de negócios para a gestão dos instrumentos financeiros, e, neste caso, todos 
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período 
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram ou quando a Companhia transfere os direitos ao rece-
bimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou 
retida nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou um passivo indi-
vidual. Instrumentos financeiros não derivativos ativos incluem caixa e equiva-
lentes de caixa, recebíveis e outros créditos. Os instrumentos ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não 
sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer custos 
de transação diretamente atribuíveis. Em 31 de dezembro de 2018, a Compa-
nhia e suas controladas diretas e indiretas, em decorrência do seu modelo de 
negócio e características dos instrumentos financeiros ativos, classificam tais 
instrumentos como custo amortizado. (ii) Reconhecimento, classificação, 
mensuração e desreconhecimento dos passivos financeiros: Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação, seja um derivativo ou seja designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são mensurados ao valor justo, e o resultado líquido, incluin-
do juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subse-
quentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais é reconhecida no re-
sultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhe-
cido no resultado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando 
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia tam-
bém desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados 
e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, 
caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é 
reconhecido a valor justo. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas 
controladas diretas e indiretas, mantinha passivos financeiros mensurados ao 
custo amortizado. Os passivos financeiros mensurados custo amortizado com-
preendem: fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras obrigações. 
(iii) Compensação dos ativos e passivos financeiros: Os ativos ou os pas-
sivos financeiros são compensados, e o valor líquido é apresentado no balan-
ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tem o direito legal de
compensar os valores e tem a intenção de liquidar em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (iv) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: A Companhia não possui instrumentos financeiros deriva-
tivos. e. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abran-
gem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de 
três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a 
um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das 

obrigações de curto prazo. f. Contas a receber de clientes, créditos com 
partes relacionadas e outros créditos: São registrados pelo valor faturado, 
ajustado ao valor presente, se aplicável. Uma provisão para redução ao valor 
recuperável é estabelecida quando há evidência objetiva de que a Companhia 
não irá arrecadar todos os valores devidos de acordo com os termos originais 
das contas a receber. Dificuldades financeiras do devedor, probabilidade de 
insolvência e outros fatores indicativos da deterioração do crédito são conside-
rados em análises individuais e em análises de grupos de ativos de risco se-
melhante. g. Estoques: custo dos estoques é baseado no princípio da média 
móvel ponderada e se refere a matérias-primas, materiais de embalagens, 
produtos em elaboração, produtos acabados, mercadorias para revenda e 
mercadorias para uso e consumo demonstrados aos custos de aquisição ou 
produção que não excedem o valor de mercado. h. Imobilizado: (i) Reconhe-
cimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo his-
tórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Gas-
tos decorrentes de reposição de um componente de um item do imobilizado 
são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classifi-
cados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há 
um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer 
outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa. O software 
comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é 
capitalizado como parte daquele equipamento. Quando partes de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, estas são registradas como itens indivi-
duais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação 
de um item do imobilizado são apurados pela comparação dos recursos advin-
dos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líqui-
dos dentro de outras receitas no resultado. (ii) Custos subsequentes: O cus-
to de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor 
contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorpora-
dos dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode 
ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido 
reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobili-
zado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do 
exercício com base na vida útil econômica estimada de cada componente, 
conforme descrito na Nota Explicativa n° 10. Ativos arrendados são deprecia-
dos pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contra-
to, a não ser que seja certo que a Companhia obterá a propriedade do bem ao 
final do arrendamento. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobiliza-
do são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou, em caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em 
que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. i. Intan-
gível: 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 dos passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições 
de controladas é registrado como “Intangível” no consolidado e como investi-
mento na controladora. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (im-
pairment) conforme requerido no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos. O valor da marca paga em uma combinação de negócios é reco-
nhecido em uma conta específica do grupo intangível e mensurado pelo seu 
valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as marcas, uma vez que têm 
vida útil indeterminada, são testadas anualmente para verificar seu valor recu-
perável, conforme requerido no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos. Os ativos intangíveis compreendem ativos adquiridos de terceiros e 
são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amorti-
zação. Os gastos com ativos intangíveis gerados internamente são reconheci-
dos como despesas. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortiza-
dos pelo método linear. j. Redução ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros: Os valores contábeis dos ativos não monetários (imobilizado e in-
tangível) são revistos a cada data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras para apurar se há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Os fa-
tores considerados pela Companhia incluem resultados operacionais de curto 
prazo, tendências e perspectivas, assim como os efeitos de obsolescência, 
demanda, concorrência e outros fatores econômicos. Nenhum indicador de 
irrecuperabilidade foi identificado nos exercícios apresentados. k. Provisões: 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou quando é constituída como resultado de um evento passa-
do e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obri-
gação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. l. Subvenções governamentais: Uma subvenção gover-
namental é reconhecida no resultado ao longo do período, em base sistemáti-
ca, desde que atendidas as condições contratuais. Enquanto não atendidos os 
requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção 
governamental é mantida em conta específica de passivo. m. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base na alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável para imposto de renda - acrescida do adicional de 10% sobre tal lu-
cro real tributável excedente de R$ 240 mil - e na alíquota de 9% sobre o lucro 
real tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de ren-
da e a contribuição social diferidos ativos (crédito tributário) são calculados 
com base na aplicação das mesmas alíquotas acima mencionadas e decorrem 
de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis para efeito de imposto de 
renda e contribuição social e prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social. n. Receitas financeiras e despesas financeiras: A receita de juros é 
reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despesas 
financeiras compreendem despesas de juros sobre empréstimos, ajustes de 
desconto a valor presente e custos de empréstimos que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um ativo qualificável e 
que são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. Os 
ganhos e as perdas cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são 
reportados separadamente como receita financeira ou despesa financeira, de-
pendendo das variações cambiais, se estas estão em uma posição de ganho 
ou de perda líquida. o. Novas normas e interpretações ainda não adota-
das: (i) CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) requer que os arren-
datários contabilizem nas demonstrações financeiras um passivo refletindo 
futuros pagamentos de um arrendamento e um direito de uso de um ativo para 
os contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de cur-
to prazo e contratos de ativos de baixo valor. A revisão é efetiva para os perío-
dos anuais iniciados em 2019. Os efeitos estimados da adoção do CPC 06 
(R2) apenas no consolidado estão demonstrados a seguir:

Consolidado
Apresentado Ajuste na Saldo em 1º

em adoção do de janeiro
31/12/2018 CPC 06 (R2) de 2019

Direito de uso ativo não circulante - 21.841 21.841
Passivo de arrendamento circulante - 4.736 4.736
Passivo de arrendamento não circulante - 17.105 17.105
(ii) Outras normas: A Companhia avaliará o potencial impacto das seguintes
normas alteradas e interpretações nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas: - ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre
o Lucro. – Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - Várias
normas. 4. Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações fi-
nanceiras das controladas diretas e indiretas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data
em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão
alinhadas às políticas adotadas pela Companhia. As empresas que estão sen-
do consolidadas além da controladora são:
Investida               2018              2017
Vargem Grande Participações S.A. (controlada direta) 51,88% 51,88%
Sorveteria Creme Mel S.A. (controlada indireta) 99,997% 99,997%
Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. (controlada 
 indireta) 99,997% 99,997%
Distribuição de Congelados Brasil Ltda. (controlada indireta) 100% -
CMZ Gestão e Serviços S.A. (controlada indireta) 100% -
A Companhia controla uma entidade quando está exposta aos, ou tem direito 
sobre os, retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade 
e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a 
entidade. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as in-
formações financeiras de controladas são reconhecidas através do método de 
equivalência patrimonial.

Fluxos de caixa  Controladora  Consolidado 
 das atividades operacionais        2018       2017            2018            2017
Provisão para contingências  - - 1.547 (1.078)
Recuperação de impostos  - - (412) (17.732)
Subvenção fiscal  - - (8.445) (9.290)
Provisões trabalhistas  - - (17) (252)
Impostos diferidos  (634) - 1.679 (1.236)
Juros empréstimos  - - 7.187 6.963
Juros impostos  - - 3.026 2.496
Provisão para impairment  - 8.768 12.000 16.901
Provisão de perda de estoque  - - 2.264 524
Variações nos ativos e nos passivos
(Aumento) redução em recebíveis  - - 5.207 (4.314)
(Aumento) redução em estoques  - - (7.793) 2.361
(Aumento) redução em impostos a recuperar (8) (21) 117 603
(Aumento) redução em despesas  antecipadas - - (5) (19)
(Aumento) redução em depósitos  judiciais - - (2.592) 635
(Aumento) redução em outros créditos  (1) 2 (771) (1.939)
Aumento (redução) em fornecedores  - - 3.381 8.054
Aumento (redução) em obrigações  tributárias 3 (27) 51.910 69.878
Aumento (redução) em obrigações 
 sociais e trabalhistas  - - 15.317 (3.275)
Aumento (redução) em outras obrigações - - 1.916 5.630
Pagamento de impostos  - - (33.843) (36.813)
Pagamento de juros sobre empréstimos - - (7.200) (5.591)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais (743) (282) 5.561 19.367
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível  - - (6.395) (4.086)
Aumento de investimento  - - (1) -
Baixa de imobilizado e intangível  - - 909 577
Caixa líquido usado nas atividades de 
 investimento - - (5.487) (3.509)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aplicações financeiras  (10.822) - (10.822) -
Créditos com partes relacionadas  (11) - (11) -
Empréstimos tomados  - - 30.056 25.675
Empréstimos pagos  - - (30.854) (42.428)
Integralização de capital  11.515 - 11.515 -
Caixa líquido usado nas atividades 
 de financiamento 682 - (116) (16.753)
Redução do caixa e equivalentes  de caixa (61) (282) (42) (895)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5 122 404 331 1.226
No fim do exercício 5 61 122 289 331
Redução do caixa e equivalentes 
 de caixa (61) (282) (42) (895)

O CPC 48 também substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38 por um 
modelo de “perda de crédito esperada”. A Companhia mensura a provisão 
para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida in-
teira, exceto para os descritos abaixo, que são mensurados como perda de 
crédito esperada para 12 meses: (i) títulos de dívida com baixo risco de crédito 
na data de apresentação; e (ii) outros títulos de dívida e saldos bancários para 
os quais o risco de crédito não tenha aumentado significativamente desde o 
reconhecimento inicial. 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 reali-
zação da garantia (se houver alguma); ou (ii) está vencido há mais de 180 dias 
o ativo financeiro. As perdas de crédito esperadas foram calculadas com base
na experiência de perda de crédito real nos últimos três anos por segmento de
clientes onde foi apurado o impacto de incremento da provisão para perda de 
R$ 527. A Companhia não apresentou separadamente a redução a valor recu-
perável de ativos financeiros na demonstração do resultado devido às consi-
derações sobre materialidade. A Companhia não identificou efeitos materiais 
da adoção do CPC 48 em 1º de janeiro de 2018. b. Apuração do resultado:
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício. As receitas da controladora e da controlada dire-
ta são derivadas, basicamente, do resultado dos investimentos nas controla-
das que são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, que consiste 
em atualizar o valor contábil do investimento ao valor equivalente a participa-
ção societária da sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade 
investida, e no reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do resulta-
do do exercício. As receitas das controladas indiretas são derivadas, basica-
mente, da venda de produtos e são reconhecidas na emissão da nota fiscal, 
que geralmente coincide com o prazo de entrega das mercadorias, que é 
quando todos os riscos e todos os benefícios são transferidos ao cliente. Uma
receita não é reconhecida se há uma significativa incerteza de sua realização.
Os valores faturados e recebidos, decorrentes de mercadorias a ser entregues 
no futuro, são considerados como passivo. c. Moeda estrangeira: Transa-
ções em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas fun-
cionais da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data de apresentação são reconvertidos à moeda funcional à taxa de câmbio 
apurada naquela data. O ganho ou a perda cambial em itens monetários e a 
diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercí-
cio, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo 
amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de
apresentação. d. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento, classifi-
cação, mensuração e desreconhecimento dos ativos financeiros: A Com-
panhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na
qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado
como mensurado: ao custo amortizado (modelo de negócio de manter fluxos
de caixas contratuais mais juros), ao valor justo por meio do resultado abran-
gente (modelo de negócio tanto de manter fluxos de caixas contratuais mais
juros quanto pela venda dos instrumentos financeiros) ou ao valor justo por
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(i) Participação de acionistas não controladores: A Companhia mensura
qualquer participação de não controladores na adquirida dentro do patrimô-
nio líquido pela participação proporcional no capital, nas reservas e nos re-
sultados. (ii) Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial: Os investimentos da Companhia em entidades
contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas
participações em coligadas (quando aplicável) e controladas (na demonstra-
ção da controladora). As coligadas são aquelas entidades nas quais a Compa-
nhia, direta ou indiretamente, tem influência significativa, mas não controle ou
controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Uma entidade
controlada em conjunto consiste em um acordo contratual através do qual a
Companhia possui controle compartilhado, em que esta tem direito aos ativos
líquidos do acordo contratual e não direito aos ativos e aos passivos específi-
cos resultantes do acordo. Os investimentos em coligadas e entidades contro-
ladas são contabilizados por meio do método de equivalência patrimonial. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos 
com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financei-
ras consolidadas incluem a participação da Companhia no lucro ou no prejuízo 
do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a
influência significativa ou o controle conjunto deixa de existir. (iii) Transações
eliminadas na consolidação: Saldos e transações intergrupo, e quaisquer 
receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intergrupo, são 
eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas 
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento 
na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realiza-
das são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não 
realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda 
por redução ao valor recuperável. (iv) Demonstrações das controladas: Os
principais saldos de ativos, passivos e resultados da empresa incluída nas 
demonstrações financeiras consolidadas estão apresentados a seguir:
Balanços patrimoniais em Controlada direta
 31 de dezembro de 2018    Vargem Grande consolidada
Ativo
Ativo circulante 43.574
Ativo não circulante 48.871
Imobilizado 59.477
Intangível 40.178
Total do ativo 192.100
Passivo
Passivo circulante 126.856
Passivo não circulante 56.889
Patrimônio líquido 8.355
Total do passivo e patrimônio líquido 192.100
Demonstrações de resultados em Controlada direta
31 de dezembro de 2018 Vargem Grande consolidada

Receita de vendas 142.721
Custo dos produtos vendidos (72.448)
Lucro bruto 70.273
Receitas e despesas operacionais
 Despesas administrativas e gerais (94.311)
 Outras receitas (despesas) operacionais (19.835)
Resultado operacional (43.873)
Resultado financeiro (6.107)
Lucro antes dos impostos (49.980)
Imposto de renda e contribuição social (2.319)
Resultado do exercício (52.299)

5. Caixa e equivalentes de caixa  Controladora  Consolidado 
2018 2017 2018 2017

Bancos - - 28 -
Aplicações financeiras (i) 61 122 261 331

61 122 289 331
(i) Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudanças de valor.
6. Aplicações financeiras  Controladora  Consolidado 

2018 2017 2018 2017
Aplicações financeiras 10.822 - 10.822 -

10.822 - 10.822 -
Referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB), em renda fixa com 
rentabilidade de 96%, com vencimento para 2020, os quais estão vinculados 
ao empréstimo da controladora Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. - 
Zeca’s como garantia. 
7. Contas a receber de clientes  Consolidado 
a. Composição         2018        2017
Duplicatas a receber 39.170 38.907
(-) Depósitos a identificar (579) (741)
(-) Devolução de clientes (516) (139)
(-) Juros a incorrer novação (90) (91)
(-) Provisão para descontos (2.276) (1.264)
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a) (9.599) (7.412)
(-) Estorno de vendas não entregues (2.910) -
(-) Provisão para devolução (205) -
Total 22.995 29.260
Circulante 22.995 28.900
Não circulante - 360
(a) A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no
histórico de perda incorrida, sendo considerada a análise individual dos títulos/
clientes mais representativos.
b. Composição de contas a receber  Consolidado 
 de clientes por vencimento         2018        2017
A vencer 16.665 21.003
Entre 0 e 30 dias 11.996 16.212
Entre 31 e 60 dias 4.347 4.019
Entre 61 e 90 dias 38 47
Entre 91 e 180 dias 115 126
Entre 181 e 360 dias 155 232
Acima de 360 dias 14 367
Vencidos 6.330 8.257
Entre 0 e 30 dias 2.621 2.737
Entre 31 e 60 dias 1.576 1.243
Entre 61 e 90 dias 317 801
Entre 91 e 180 dias 647 1.264
Entre 181 e 360 dias 688 1.198
Acima de 360 dias 481 1.014

22.995 29.260
A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa: Consolidado         2018        2017
No início do exercício (7.412) (5.742)
Constituição (2.979) (2.036)
Reversão 792 366
No final do exercício (9.599) (7.412)

8. Estoques  Consolidado 
        2018        2017

Produtos acabados 4.751 2.993
Produtos em elaboração 102 139
Mercadorias para revenda 894 12
Matéria-prima 4.072 2.341
Material de embalagem 3.032 1.936
Almoxarifado de materiais de uso e consumo 1.670 1.622
Estoque do depósito fechado 8 39
Mercadoria em trânsito 384 224
(-) Provisão para perda de estoque (602) (524)
Total 14.311 8.782
A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para perda de estoque:

 Consolidado 
No início do exercício (524) -
Constituição (6.377) -
Reversão 6.299 (524)
Total (602) (524)
9. Impostos a recuperar  Controladora  Consolidado 

2018 2017 2018 2017
PIS/COFINS a compensar (i) - - 17.639 16.349
ICMS a recuperar (ii) - - 1.952 1.575
ICMS a compensar (ii) - - 1.995 3.251
Antecipação Produzir (iii) - - 1.640 1.645
IRPJ estimativa - - 164 240
CSLL estimativa - - 197 233
CSLL a recuperar - - 125 97
IRPJ a recuperar 60 48 135 48
IRRF a recuperar 8 12 41 160
INSS a recuperar (iv) - - 591 982
FGTS a recuperar - - - 16
Total 68 60 24.479 24.596
Circulante 68 60 4.079 5.934
Não circulante - - 20.400 18.662
(i) Compreende principalmente os créditos de PIS e COFINS decorrente da
exclusão do ICMS da base de cálculo. (ii) Refere-se ao crédito de ICMS sobre
o valor das aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado a ser apro-
priado na parcela de 1/48 (um quarenta e oito avos) meses. (iii) Refere-se à
antecipação de parcelas do ICMS nos termos da Instrução Normativa GSF nº
1.208, de 24 de março de 2015, da Sefaz/GO. (iv) Refere-se a levantamento
de crédito de INSS sobre folha de pagamento, no período dos anos de 2012 a
2016, reconhecidos nas controladas.
10. Investimentos  Controladora 
a. Composição         2018        2017
Investimento equivalência 4.335 31.467
Investimento mais valia (marcas Creme Mel) 7.139 7.139
Investimento goodwill (i) 14.559 14.559
(-) Provisão de impairment (goodwill) (i) (8.768) (8.768)

17.265 44.397
(i) Compreende o ágio por rentabilidade futura na aquisição de investida con-
forme Nota Explicativa 12.

Consolidado
2018 2017

Não Saldo Não Saldo
Conta garantida Vencimento                 Taxa a.a. Circulante circulante devedor Circulante circulante devedor 
Banco PINE 06/2018 a 12/2020 2,5% +CDI 6.874 3.667 10.541 - - -
Total Finames  9.949 3.937 13.886 3.800 2.402 6.202
Leasing
Banco Santander 01/2016 a 10/2020 4,77% 725 334 1.059 763 717 1.480
Total leasing  725 334 1.059 763 717 1.480
Total  28.977 13.686 42.663 24.125 19.349 43.474
Cronograma de pagamentos consolidado   Valor
2020 11.056
Após 2021 2.630
Total 13.686

 Pagamento Provisão Pagamento
Movimentação consolidada         2017 Contratações principal de juros de juros        2018
ABC 237 - (208) (5) (23) 1
BRADESCO 3.067 4.163 (5.098) 361 (355) 2.138
CAIXA 228 51 (178) 50 (51) 100
DAYCOVAL 2.407 9.860 (7.443) 875 (820) 4.879
FIDIS 48 - (48) 1 (1) -
ITAU 29.940 2.901 (9.985) 5.001 (4.995) 22.862
PINE - 11.500 (1.000) 476 (435) 10.541
SAFRA 47 - (47) - - -
SANTANDER 7.414 1.581 (6.774) 427 (518) 2.130
VOLKSWAGEN 86 - (73) 1 (2) 12
Total 43.474 30.056 (30.854) 7.187 (7.200) 42.663

 Pagamento Provisão Pagamento
Movimentação consolidada         2016 Contratações principal de juros de juros        2017
Empréstimos e financiamentos 58.856 25.674 (42.428) 6.693 (5.321) 43.474
Total 58.856 25.674 (42.428) 6.693 (5.321) 43.474
Cláusulas restritivas de covenants: O vencimento antecipado dos empréstimos e financiamentos ocorrerá quando 
a Companhia deixar de manter, durante a vigência do contrato, os seguintes índices financeiros, os quais serão apura-
dos anualmente com base das demonstrações consolidadas da Creme Mel e Zecas: b) A razão entre a dívida líquida e 
o EBITDA deverá ser menor ou igual a 2,0 até a liquidação de todas as obrigações assumidas neste título; c) A razão
entre a dívida líquida somada às obrigações tributárias e o EBITDA dever ser menor ou igual que: (i) 7,0 em 2019; e
(ii) 5,0 em 2020 até a liquidação de todas as obrigações assumidas neste título; e d) A dívida bruta, contemplando a
dívida da Creme Mel, Zecas, CMZ e DCB deverá ser menor ou igual a: (i) R$ 28.000 em 2018. Em 31 de dezembro
de 2018 a Companhia não estava cumprindo com a cláusula de covenants relativa ao coeficiente de dívida líquida
dividida por EBITDA e obteve um waiver do Banco Itaú datado na mesma data. Em 31 de dezembro de 2017 também
foi obtido waiver.
14. Fornecedores Consolidado 

       2018        2017
Fornecedores nacionais 18.762 15.381
Total 18.762 15.381
Circulante 18.463 15.381
Não circulante 299 -
Referem-se, essencialmente, a fornecedores de matéria-prima, embalagens, demais insumos consumidos no proces-
so produtivo, assim como a fornecedores de máquinas e equipamentos, freezers e caminhões utilizados na distribui-
ção dos produtos.
15. Obrigações tributárias  Controladora  Consolidado 

       2018        2017        2018        2017
ICMS a recolher - - 2.240 2.315
ICMS-ST - - 1.287 1.292
ISS a recolher - - 1 10
PIS/COFINS a recolher (i) 2 - 19.815 2.350
IRPJ/CSLL - - 3 -
Impostos retidos na fonte 1 - 395 429
Parcelamento de PIS - - - 2.482
Parcelamento de COFINS - - - 4.420
Parcelamento de IPI - - - 16.837
Parcelamento de INSS - - 4.218 10.255
PERT Lei 13.496/17 - - - 2.746
IPI a recolher (i) - - 29.234 1.820
Total 3 - 57.193 44.956
Circulante 3 - 54.119 15.381
Não circulante - - 3.074 29.575
(i) Refere-se a impostos vencidos IPI, PIS e COFINS vencidos que vem sendo atualizados mensalmente. Em 2018, em 
virtude do não cumprimento do parcelamento houve uma reclassificação da rubrica de parcelamentos de PIS, COFINS 
e IPI para obrigações tributárias.
16. Obrigações sociais e trabalhistas Consolidado 

       2018        2017
Salários e ordenados a pagar 1.857 2.049
Pensão alimentícia 9 7
INSS a recolher sobre a folha/faturamento (i) 16.456 957
FGTS a pagar (i) 287 302
Contribuições e taxas sindicais 4 7
Convênio Banco Real/Santander/BV Financeira 64 40
Total  18.677  3.362
(i) Refere - se a INSS sobre folha vencidos que vem sendo atualizado mensalmente. Em 2018, em virtude do não
cumprimento do parcelamento esse valor foi reclassificado da rubrica de parcelamentos para obrigações sociais e
trabalhistas.
17. Outras obrigações Consolidado 
Mútuos        2018        2017
Incentivo fiscal - Produzir/GO 913 769
Provisão de outras obrigações 2.044 2.375
Aquisição participação societária (i) 31.971 30.502
Total 34.928 33.646
Circulante 2.042 2.374
Não circulante 32.886 31.272
(i) Obrigação decorrente do saldo a liquidar do preço de aquisição firmado na aquisição de participação societária da
Zecas aos antigos controladores. Com vencimento no sexto aniversário da data de fechamento (29 de maio de 2015).
Esse valor é atualizado pela variação da TAXA DI - CETIP e, no exercício de 2018, foi incorrido em R$ 2.275 em atu-
alização (R$ 3.760 em 2017). Encontra-se em discussão arbitral o referido débito.
18. Impostos diferidos: a. Composição do crédito tributário decorrente de diferenças temporárias e prejuízos
fiscais/bases negativas de contribuição social  Controladora   Consolidado

       2018        2017        2018        2017
Base de cálculo:
Provisão para perdas e contingências - - 10.300 9.417
Prejuízos fiscais e base negativa 
 da CSLL 1.865 - 94.276 71.392
Total 1.865 - 104.576 80.809
Alíquota 34% 34% 34% 34%
Impairment - - (15.000) -
Total de crédito tributário constituído 634 - 20.561 27.475
b. Movimentação do ativo fiscal diferido Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - 21.099
Constituições - 7.304
Realizações - (5.688)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 22.715
Constituições 634 14.370
Realizações (i) (634) (1.524)
Impairment - (15.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - 20.561
(i) Em 2018 a Companhia efetuou a cessão dos créditos diferidos da controladora para a investida indireta Sorveteria
Creme Mel S.A.
c. Composição do passivo fiscal diferido Consolidado 

       2018        2017
Base de cálculo
Depreciação fiscal versus societária 3.202 2.733
Alíquota 34% 34%
Total de crédito tributário constituído 1.089 929

b. Informações de controladas e coligadas
Patrimônio Resultado Aumento Saldo contábil Equivalência

2018  Participação                líquido da controlada de Capital do investimento             resultado
Vargem Grande 
 Participações S.A. 51,88% 8.355 (52.299) 11.515 4.335 (27.133)
Total 8.355 (52.299) 11.515 4.335 (27.133)

Patrimônio Resultado Aumento Saldo contábil Equivalência
2017  Participação                líquido da coligada de Capital do investimento             resultado
Vargem Grande 
 Participações S.A. 51,88% 60.654 (10.338) - 31.467 (5.363)
Total  60.654 (10.338) - 31.467 (5.363)
11. Imobilizado: Composição e movimentação: Consolidado 2018

Taxas anuais médias  Depreciação e
Bens imóveis               de depreciação %           2017 Adição Baixas Transferência         amortização 2018
Benfeitorias em 
 propriedade terceiros 4 906 - - 534 (59) 1.381
Total 906 - - 534 (59) 1.381
Bens móveis
Instalações 10 555 5 (4) 57 (60) 553
Máquinas e equipamentos 10 11.827 213 (126) 740 (1.232) 11.422
Máquinas e implementos 14 195 - - - (31) 164
Móveis e utensílios 13 1.459 129 (97) 9 (381) 1.119
Equipamentos de segurança 10 22 - - - (12) 10
Equipamentos de laboratório 10 7 - - - (1) 6
Equipamentos de escritório 10 1 - - - (1) -
Freezer 10 23.204 4.536 (310) (219) (5.050) 22.161
Câmara Fria 4 2.437 250 (250) - (140) 2.297
Automóveis 16 78 - (2) - (48) 28
Veículos de transporte 16 7.068 - (75) (542) (1.917) 4.534
Equipamentos de comunicação 20 17 - - - (6) 11
Carrocerias 7 484 - - 542 (156) 870
Equipamentos de informática 23 194 15 (3) 14 (86) 134
Bens arrendados - Veículos 22 37 - - - (6) 31
Total 47.585 5.148 (867) 601 (9.127) 43.340
Imobilizado em andamento
Edificações em andamento 455 687 (18) (573) - 551
Máquinas em construção 600 429 (24) (813) - 192
Total 1.055 1.116 (42) (1.386) - 743
Mais valia
Mais valia do Imobilizado (i) 10 16.137 - - - (2.124) 14.013
Total 16.137 - - - (2.124) 14.013
Total 65.683 6.264 (909) (251) (11.310) 59.477
(ii) O ágio mais-valia do imobilizado é decorrente da incorporação da Méier Participações Ltda., conforme Nota Expli-
cativa nº 1.
Consolidado 2017 Taxas anuais médias      Depreciação e
Bens imóveis               de depreciação %           2016 Adição Baixas Transferências         amortização 2017
Benfeitorias em prop. Terceiros 4 558 - - 381 (33) 906
Total  558 - - 381 (33) 906
Bens móveis
Instalações 10 602 - - - (47) 555
Máquinas e equipamentos 16 11.069 105 (496) 2.336 (1.187) 11.827
Máquinas e implementos 14 114 - - 129 (48) 195
Móveis e utensílios 16 1.938 72 (6) (114) (431) 1.459
Ferramentas 10 1 - - - (1) -
Equipamentos de segurança 10 36 - - - (14) 22
Equipamentos de laboratório 10 8 - - - (1) 7
Equipamentos de escritório 10 1 - - - - 1
Freezer 10 26.229 2.233 (204) 86 (5.140) 23.204
Câmara Fria 4 2.578 - - - (141) 2.437
Automóveis 11 146 - (2) - (66) 78
Veículos de transporte 10 8.545 212 (309) - (1.380) 7.068
Equipamentos de comunicação 20 23 - - - (6) 17
Carrocerias 24 768 61 (24) 62 (383) 484
Equipamentos de informática 37 271 11 - 12 (100) 194
Bens arrendados - Veículos 20 122 - - - (85) 37
Total 52.451 2.694 (1.041) 2.511 (9.030) 47.585
Imobilizado em andamento
Edificações em andamento 422 643 - (610) - 455
Máquinas em construção 2.264 676 - (2.340) - 600
Total 2.686 1.319 - (2.950) - 1.055
Ágio mais valia
Ágio mais-valia do Imobilizado (i) 10 18.309 - - - (2.172) 16.137
Total  18.309 - - - (2.172) 16.137
Total 74.004 4.013 (1.041) (58) (11.235) 65.683
12. Intangível Consolidado Consolidado

                              2018                               2017
Marcas e patentes 23.105 23.690
Programas de computador 592 796
Fundo de comercio 164 164
Software direito de uso 67 17
Ágio Goodwill Zecas 35.457 35.457
( - ) Provisão de Impairment goodwill (12.000) -
Ágio Goodwill Creme Mel 6.553 6.553
Ágio Goodwill Vargem Grande 28.062 28.062
( - ) Provisão de impairment goodwill (16.901) (16.901)

65.099 77.838
Teste de imparidade do ágio goodwill: A Companhia efetuou o teste de imparidade na data do balanço para cada 
unidade geradora de caixa (Creme Mel e Zecas) e não foi identificada a necessidade de provisão para perda no exer-
cício em Creme Mel, porém em Zecas foi identificado uma provisão para perda de R$ 12 milhões. O valor recuperável 
dessas UGCs foi baseado na estimativa dos fluxos de caixa descontados. As principais premissas utilizadas para 
estimar o valor recuperável estão definidas a seguir: • Creme Mel: i) taxas de crescimento e perpetuidade de 3% (4% 
em 2017); e (ii) taxa de desconto de 11,5% (12,36% em 2017) em termos nominais. • Zecas: i) taxas de crescimento e 
perpetuidade de 3% (4% em 2017); e (ii) taxa de desconto de 10,0% (12,36% em 2017) em termos nominais. A Vargem 
Grande não foi considerada como uma unidade geradora de caixa, pois trata-se de uma holding pura, sem atividade 
operacional, sendo que seu resultado é composto basicamente de equivalência patrimonial.
13. Empréstimos e financiamentos  Consolidado

2018 2017
Não Saldo Não Saldo

Conta garantida Vencimento                 Taxa a.a. Circulante circulante devedor Circulante circulante devedor 
Banco Bradesco  18,91% 788 - 788 75 - 75
Banco Itau 33% 82 - 82 655 - 655
Banco Daycoval 23% 4.879 - 4.879 2.407 - 2.407
Total conta garantida 5.749 - 5.749 3.137 - 3.137
Capital de giro
Banco Santander 6,1% + CDI - - - 4.732 - 4.732
Banco ABC  20,84% - - - 237 - 237
Total capital de giro - - - 4.969 - 4.969
CCB - Cédula de 
 Crédito Bancário
Banco Itaú 05/2015 a 05/2020 2,95% + CDI 12.554 9.415 21.969 11.456 16.230 27.686
Total de CCB 12.554 9.415 21.969 11.456 16.230 27.686
Finames
BNDES 09/2015 a 05/2018 11,96% 269 - 269 2 - 2
Banco Safra 09/2015 a 04/2018 3% a 8% - - - 47 - 47
Banco Santander 03/2015 a 04/2019 3% a 8% 453 - 453 701 208 909
Banco Bradesco 01/2016 a 11/2019 2,50% 

a 12,67% 1.081 - 1.081 1.911 1.079 2.990
Banco Itaú 01/2016 a 01/2019 7,0% a 9,5% 614 94 708 616 707 1.323
Banco Fidis 11/2013 a 08/2018 4% aa a - - - 48 - 48
Banco Itaú 04/2014 a 07/2019 6% aa 103 - 103 173 103 276
Banco Volkswagen 04/2014 a 01/2019 4% aa 12 - 12 73 12 85
Banco Santander 11/2015 a 11/2021 11% a22,79% 526 92 618 102 192 294
Banco CEF 10/2014 a 09/2018 3% aa a 17 84 101 127 101 228
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d. Movimentação do passivo fiscal diferido Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2016 549
Constituições 380
Saldo em 31 de dezembro de 2017 929
Constituições 188
Realizações (28)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.089
e. Compensação dos impostos diferidos Consolidado 

       2018        2017
Ativo diferido 20.561 22.715
Passivo diferido (1.089) (929)
Imposto diferido 19.472 21.786
f. Conciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição so-
cial  Controladora   Consolidado

           2018           2017         2018        2017
Resultado antes dos impostos (27.870) (14.367) (50.717) (33.469)
Alíquota fiscal combinada 34% 34% 34% 34%
Expectativa de IR e CSLL 9.476 4.885 17.244 11.379
Adições e exclusões permanentes e diferenças temporárias:
Despesas não dedutíveis - - (2.417) (2.083)
Resultado da equivalência patrimonial (9.223) (1.823) (8.451) (3.443)
Ajustes - Lei nº 11.638/07 - - 135 152
Depreciação fiscal - Lei nº 11.941/09 - - 166 387
Subvenção fiscal - Produzir/Prodepe - - 2.871 3.159
Prejuízo fiscal (crédito fiscal ativado 
 no exercício) 634 - 634 -
Outras deduções (253) (3.062) 3.075 (3.792)
Subtotal  634 - 13.257  5.759
Débitos tributários - - 320 380
Impairment ativo diferido (i) - - (15.000) -
Créditos tributários ativados - - (300) (1.073)
Créditos tributários ativados 
 de períodos anteriores - - 44 929
Total IR/CSLL 634 - (1.679) 5.995
Alíquota efetiva (2,28%) - 3,31% (17,91%)
19. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado de R$ 89.343 (89.343 ações sem valor nominal) está dividido entre os 
seguintes acionistas:Acionistas % Participação
HIG Growth Fundo de Investimento em Participações 100%
Total 100%
b. Reserva legal: Constituída em 5% sobre o lucro líquido do exercício. Em
2018, não houve lucro, assim não foi constituída reserva legal no exercício.
c. Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê a distribuição de divi-
dendos mínimos obrigatórios de 1% sobre o lucro líquido.
20. Outros desdobramentos das demonstrações financeiras
a. Administrativas  Controladora  Consolidado 

        2018         2017         2018        2017
Salário - - (3.955) (4.898)
Pró-labore - - - (578)
Encargos sociais e benefícios - - (2.204) (3.363)
Rescisões trabalhistas - - (50) (48)
Serviços concessionários (energia, 
 telefone e água) - - (179) (302)
Outras despesas administrativas (209) (146) (1.642) (2.725)
Jornais e revistas/anúncios/correios/
 cursos/cartórios - - (149) (70)
Serviços de terceiros (auditoria, 
 advocacia e segurança) (843) (128) (6.259) (6.433)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor - - (31) (46)
Informática - - (682) (595)
Depreciação e amortização - - (435) (5.676)
Fretes e pedágios sobre vendas - - (2) (18)
Gastos com estrutura física/manutenção - - (73) (1.345)
Manutenção de veículos - - (124) (201)
Materiais de consumo - - (27) (42)
Seguros - - (21) (49)
RPA autônomo - - (1) (27)
Viagens - - (319) (295)
Total (1.052) (274) (16.153) (26.711)
b. Comerciais Consolidado 

        2018         2017
Salário (8.775) (8.960)
Encargos sociais e benefícios (13.481) (13.819)
Rescisões trabalhistas (85) (118)
Serviços concessionários (energia, telefone e água) (270) (274)
Outras despesas administrativas (4.420) (5.038)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios/custas (31) (42)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia e segurança) (1.197) (1.870)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor (13) (5)
Bonificação; indenização; degustação - (1.349)
Informática (214) (183)
Depreciação e amortização (219) (387)
Fretes e pedágios sobre vendas (14) (23)
Gastos com estrutura física/manutenção predial (57) (61)
Manutenção de veículos (64) (71)
Materiais de consumo (55) (56)
Propaganda, publicidade e marketing (3.119) (2.786)
Seguros (45) (6)
RPA autônomo (6) -
Viagens (1.072) (1.355)
Total (33.137) (36.403)
c. Logística Consolidado 

        2018         2017
Salário (8.225) (11.375)
Encargos sociais e benefícios (10.042) (11.857)
Rescisões trabalhistas (92) (90)
Serviços concessionários (energia, telefone e água) (2.917) (2.702)
Outras despesas administrativas (5.214) (7.969)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios (23) (34)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia) (5.494) (1.382)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor (91) (64)
Informática (302) (246)
Depreciação e amortização (5.882) (2.122)
Fretes e pedágios sobre vendas (4.541) (2.596)
Gastos com estrutura física/manutenção (1.424) (1.873)
Manutenção de veículos (565) (875)
Materiais de consumo (229) (200)
Seguros (238) (272)
RPA autônomo (205) (62)
Combustível para geradores (138) -
Viagens (451) (1.649)
Total (46.073) (45.368)
d. Resultado financeiro  Controladora  Consolidado 

        2018         2017         2018        2017
Despesas financeiras - -
Despesas bancarias - - (981) (1.021)
Juros passivos - - (358) (134)
Juros sobre o saldo do Produzir - - (116) (88)
Juros sobre financiamentos a empréstimos - - (4.599) (6.963)
Juros sobre dívida antigos acionistas 
 da Zecas - - (2.142) (3.760)
Juros impostos - - (3.026) (2.408)
Variação cambial - - (3) (5)
Total - - (11.225) (14.379)
Receitas financeiras
Descontos obtidos - - 112 70
Juros ativos 2 - 5.008 2.244
Variacões cambiais ativas - - - 3
Rendimentos de aplicações 332 28 332 27
Total 334 28 5.452 2.344
Resultado liquido 334 28 (5.773) (12.035)
e. Outras receitas/  Controladora   Consolidado 
(despesas) operacionais         2018         2017         2018        2017

Perda no recebimento de clientes - - (1.058) (1.699)
Outras receitas (despesas) - 10 (2.365) (1.450)
Depreciação e amortização - - (2.709) (2.757)
Venda do ativo imobilizado - - 154 (411)
Outras receitas operacionais - - 241 3.515

e. Outras receitas/  Controladora   Consolidado 
(despesas) operacionais         2018         2017         2018        2017

Receita - subvenção fiscal - Produzir/
Prodepe - - 8.445 9.290

Recuperação de impostos - - 412 17.732
Provisão de perda de estoque - - (2.264) (524)
Provisão para perda de impairment
do ágio - (8.768) (12.000) (16.901)

Despesas tributárias (19) - (8.710) (8.622)
Total (19) (8.758) (19.854) (1.827)
21. Receita operacional líquida Consolidado 
Descrição             2018             2017
Receita operacional bruta 241.924 240.443
(-) Impostos incidentes sobre a venda (69.565) (70.869)
(-) Descontos/devoluções (27.640) (18.049)
(-) Estorno das vendas não entregues (1.998) -
Receita operacional líquida 142.721 151.525
22. Custo de mercadoria vendida Consolidado 
Descrição             2018             2017
Custos diretos (56.516) (51.668)
Mão de obra indireta (1.899) (4.337)
Gastos gerais de fabricação indiretos (1.942) (6.645)
Estorno das vendas não entregues 1.041 -
Gastos com fretes (i) (13.132) -
Total dos custos dos produtos vendidos (72.448) (62.650)
(i) Em 2018, com a adoção do CPC 47, o saldo de frete sobre vendas de R$ 
13.132 passou a ser classificado na linha de custo da mercadoria vendida. 
23. Incentivos fiscais: Creme Mel: A Companhia goza de incentivos fiscais 
do Governo do Estado de Goiás, denominado Programa Produzir. O Produzir 
foi criado em 2010, através da Lei Estadual n° 13.591, de 20 de janeiro de 
2000, e regulamentado pelo Decreto n° 5.265, de 7 de agosto de 2000, o qual 
teve o propósito de incentivar a implantação, a expansão ou a revitalização 
de indústrias, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecno-
lógica e o aumento da competitividade estadual com ênfase em geração de 
emprego, renda e redução das desigualdades sociais e regionais. O Estado, 
por meio da Agência de Fomento de Goiás S.A. (“Agência” - Companhia do 
Estado), financia 73% do ICMS a recolher de suas vendas de mercadorias, 
devido pela Companhia, e o restante (27%) é liquidado mensalmente. Sobre 
o saldo devedor, são devidos apenas juros a taxa de 0,2% ao mês, incidentes
sobre totalidade do saldo, a partir das datas de utilização, não capitalizáveis e
exigíveis mensalmente durante a vigência, no vencimento ou na liquidação do
contrato que estabelece as regras desse incentivo. O pagamento do principal
está sujeito a um desconto que pode variar entre 30% e 100% do valor, é efe-
tuado anualmente no último dia do primeiro mês subsequente àquele que se
completar o período anual de fruição ou em até dez dias após a emissão do pa-
recer conclusivo da Comissão de Auditoria Interna do Produzir. Os benefícios 
relacionados ao Produzir são: Financiamento com taxas subsidiadas: O
benefício desse financiamento com taxa de juros reduzida já foi concedido 
para a Companhia pela Agência, e os compromissos para o recebimento do
benefício foram atendidos antes da data-base. A inclusão como beneficiária do 
Produzir e da taxa de juros reduzida até o vencimento definido no contrato não 
é reversível após sua concessão e não depende do cumprimento de outros
compromissos após a data-base, pois foi aprovada pelos órgãos deliberativos
do Produzir. Desconto sobre o valor financiado: Para a obtenção do des-
conto, foram estabelecidos diversos requisitos. A Companhia vem cumprindo
todos os requisitos contratuais que estão relacionados aos seguintes fatores:
(a) adimplência quanto aos pagamentos/recolhimento do ICMS; (b) instalação/
manutenção de unidade em local estabelecido pelo programa; (c) manuten-
ção de programa de qualidade; e (d) manutenção de número de profissionais
em quantidade superior a 50. Os compromissos assumidos são facilmente
comprovados pela Companhia e não dependem de terceiros, e a Companhia
reconhece como receita sempre que atende os requisitos. Também, o aten-
dimento aos requisitos contratuais é confirmado por relatórios emitidos pela
Auditoria Interna da Agência, que demonstram que a Companhia obteve, no
período de agosto de 2005 a julho de 2016, a totalidade de desconto (100%).
A parcela do ICMS financiada é reconhecida inicialmente no passivo, sendo
registrada no resultado do período quando a Companhia cumpre os requisitos
contratuais, conforme percentual de desconto mencionado. No ano de 2018
foi reconhecida receita com subvenção fiscal no montante de R$ 5.527 (R$
5.086 em 2017). Zecas: A empresa goza de incentivos fiscais do Governo de
Pernambuco, denominado Programa de Desenvolvimento do Estado de Per-
nambuco (PRODEPE). O PRODEPE foi instituído em 11 de outubro de 1999,
através da Lei Estadual nº 11.675, e regulamentado pelo Decreto nº 21.959, de 
27 de dezembro de 1999, com a finalidade de atrair e fomentar investimentos
na atividade industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante
a concessão de incentivos fiscais e financeiros. É um programa conjunto de
três Secretarias de Governo: a de Desenvolvimento Econômico, a de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente e, ainda, a da Fazenda. A concessão dos be-
nefícios apresentados pelo Programa depende de prévio requerimento a ser
apresentado à Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - AD
DIPER, vinculada ao Governo do Estado. Os incentivos do PRODEPE são
concedidos a três atividades distintas: Concessão de crédito presumido de
ICMS: Para as atividades industriais, os incentivos são oferecidos pela con-
cessão de crédito presumido de ICMS (redução do valor a ser pago), de modo
que essa redução possa ser de até 95%. Financia 75% do ICMS a recolher
de suas vendas de mercadorias, devido pela empresa, e os 25% restantes
são liquidados mensalmente. Concessão de benefícios para as centrais de
distribuição: Somente são incentivados os produtos adquiridos diretamente
do fabricante ou dos produtores, e a concessão e a fruição dos benefícios
ficam condicionados à manutenção da capacidade competitiva das empresas 
industriais localizadas em Pernambuco. Nas operações de saídas interestadu-
ais dos centros de distribuição beneficiados, concede-se o crédito presumido 
no valor correspondente a 3% do valor total dessas saídas, ao passo que nas 
operações de entrada por transferência de mercadoria de estabelecimento in-
dustrial localizado em outra Unidade da Federação e dado o crédito presumido 
no montante correspondente a 3% do valor total da transferência dos produ-
tos incentivados. No caso dos veículos automotores, o percentual poderá ser 
de 4%, desde que o recolhimento não seja inferior a 30% do saldo devedor 
original. O prazo de fruição é de 15 anos, podendo também ser prorrogável 
por até igual período. Concessão de benefícios portuários: Os benefícios 
propostos são: diferimento do prazo de recolhimento do ICMS incidente sobre
a operação de importação para quando da saída subsequente da mercadoria 
promovida pelo importador, e crédito presumido concedido quando da saída
subsequente. O prazo de fruição é de sete anos, prorrogável por até igual
período. Para a obtenção da concessão dos incentivos financeiros previstos 
nesta lei, a empresa preenche os requisitos conforme os pontos a seguir: a)
adimplência quanto aos pagamentos/recolhimento do ICMS; b) aquisição de 
terrenos e execução de obras de infraestrutura e de instalações, objetivando a
implantação, a ampliação ou a modernização de distritos industriais, no Esta-
do de Pernambuco; e c) realização de treinamento de mão de obra necessário 
ao início das atividades de novos empreendimentos. Todas as informações 
aqui citadas são facilmente comprovadas pela empresa e não dependem de
terceiros. A Auditoria Interna da Agência, ao fiscalizar, terá apenas um papel
homologatório. O atendimento aos requisitos contratuais é comprovado por 
relatórios da Auditoria Interna da Agência que demonstram que a empresa ob-
teve no passado o desconto (75%). Fora da comprovação do atendimento dos
compromissos em exercícios anteriores pelos relatórios da Auditoria Interna 
da Agência, a empresa consegue comprovar o atendimento dos compromis-
sos na data-base. Dessa forma, a parcela do ICMS financiada é reconhecida 
inicialmente no passivo, sendo registrada no resultado do período quando a 
empresa cumpre os requisitos contratuais, conforme percentual de desconto 
mencionado anteriormente. No exercício de 2018 foi reconhecida o montante 
de R$ 2.918 (R$ 4.204 em 2017) referente a receita com subvenção fiscal.
24. Provisão para demandas judiciais A Companhia e suas controladas
são parte em ações judiciais e em processos administrativos perante tribunais
e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, en-
volvendo questões tributárias, trabalhistas e cíveis. Essas demandas judiciais
são avaliadas com base em pareceres de seus advogados e estão demons-
tradas a seguir:
a. Composição Consolidado

Riscos Provisão registrada
Remotos Possíveis Prováveis        2018        2017

Fiscais 18.055 8.724 225 225 303
Cíveis 57 1.044 1.202 1.202 1.387
Trabalhistas 126 549 4.402 4.402 2.592
Total 18.238 10.317 5.829 5.829 4.282
b. Movimentação Consolidado

     2017 Adições Reversões         2018
 Risco provável 4.282 3.744 (2.197) 5.829
 Risco possível 6.665 4.684 (1.033) 10.316
Total 10.949 8.428 (3.230) 16.145

Consolidado
     2016 Adições Reversões         2017

 Risco provável 5.360 78 (751) 4.282
 Risco possível 6.665 1.053 (1.053) 6.665
Total 12.025 1.131 (1.804) 10.947
Contingências classificadas como “risco provável” e provisiona-
das: • Natureza trabalhista: referente a 130 ações decorrentes de pedidos de 
indenização de direitos trabalhistas. • Natureza cível: refere-se a sete proces-
sos de indenizações por reparação civil, sendo um processo de acidente de 
trânsito envolvendo veículo da Companhia no montante de R$ 1.081, quatro 
por reparação cível por negativação indevida R$ 38, um referente a danos 
patrimoniais R$ 82 e outro a danos morais R$ 1. • Natureza fiscal: refere-se 
a cinco processos de autos de infração, sendo dois por acusação de que o 
Cronotacógrafo não foi submetido a verificação do Inmetro no montante de R$ 
8, um referente a auto de infração lavrado pela Agetop no montante de R$ 1, 
um referente ao objeto de anulação de débito fiscal no montante de R$ 210 
e um por remeter mercadoria com documento inidôneo no montante de R$ 
6. Contingências classificadas como “risco possível” e não provisiona-
das: • Natureza trabalhista: refere-se a ações de indenização de direitos tra-
balhistas. • Natureza cível: refere-se a ações cíveis de reparação civil, negati-
vação de nome, danos morais e reparação de acidente de trânsito envolvendo 
veículo da Companhia. • Natureza fiscal: refere-se a ações no montante de 
R$ 5 referente ao auto de infração do IBAMA; no montante de R$ 2.679, ao 
auto de infração da RFB de PIS/COFINS; no montante de R$ 25 referente 
ao auto de infração da AMMA; no montante de R$ 116, à ação anulatória do 
Estado de São Paulo; no montante de R$ 2.520, ao auto de infração da SEFA/
BA; no montante de R$ 161 referente a recolhimento de ICMS a menor; no 
montante de R$ 773 referente a apropriação indevida de ICMS; no montante 
de R$ 220 referente a auto de infração do Estado de Goiás. Quatro processos 
totalizando R$ 104 referente a recolhimento de ICMS a menor na Bahia e R$ 
2.201 referente a cobrança de IPI da Receita Federal do Brasil em Salvador.  
25. Partes relacionadas: A Administração identificou como partes relacio-
nadas à Companhia e suas controladas: seus controladores, seus adminis-
tradores e os demais membros do pessoal-chave da Administração e seus
familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05
(RI) - Divulgações de Partes Relacionadas. Os principais saldos, assim como
as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativos a opera-
ções com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia e
as suas investidas (direta e indireta). As operações comerciais e financeiras
da Companhia com suas controladas, coligadas e outras partes relacionadas
são efetuadas a preços e condições normais de mercado, contendo valores,
prazos e taxas usuais, normalmente aplicados em transações com partes não
relacionadas, e seus saldos estão a seguir enumerados:

 Controladora 
Transações com empresas controladas          Natureza            2018    2017
Sorveteria Creme Mel S.A. (i) Mútuo 1.115 481
Outros créditos com partes relacionadas Outros créditos 10 -
Total 1.125 481
(i) Refere-se a pagamento do ajuste de preço da aquisição da Sorveteria Cre-
me e Mel cuja responsabilidade era da Meier Participações S.A. e foi transferi-
da para a Sorveteria Creme e Mel S.A. na incorporação da Meier Participações 
S.A.-, e à cessão de crédito fiscal decorrente dos prejuízos fiscais da Largo do
Machado Participações S.A. Remuneração de administradores: Em 2018
não ocorreu remuneração de administradores na controladora. Nas controla-
das a remuneração foi de R$ 589 (R$ 589 em 2017). 26. Gestão de riscos
e instrumentos financeiros: Gestão de riscos; A Companhia está exposta
a riscos de mercado decorrentes de suas atividades. Esses riscos envolvem,
principalmente, a possibilidade de oscilação de taxas de câmbio, da realização 
de contas a receber de clientes e de oscilações dos pregos dos produtos e de
taxas de juros, que podem impactar os resultados operacionais e a condição
financeira, sendo os principais os seguintes riscos: Risco de crédito: As ven-
das da Companhia seguem as políticas de crédito fixadas por sua Administra-
ção e visam a minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de 
seus clientes. Esse objetivo alcançado pela Administração por meio da sele-
ção da carteira de clientes, que considera a capacidade de pagamento (análi-
se de crédito) e da diversificação de suas vendas (pulverização do risco). Em
2018 os saldos sujeitos ao risco de crédito estão registrados, basicamente, na
rubrica de recebíveis, no montante de R$ 22.995 (R$ 29.260 em 2017). Risco
de taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade de a Compa-
nhia incorrer em ganhos/perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros
incidentes sobre seus ativos e seus passivos financeiros e que aumentem as
despesas financeiras relativas à empréstimos e financiamentos captados no
mercado. Visando a mitigar esse tipo de risco, a Companhia monitora conti-
nuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual
necessidade de contratação de novas operações para se proteger contra o ris-
co de volatilidade dessas taxas, buscando diversificar a captação de recursos
em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. Risco de liquidez: Risco de
liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liqui-
dados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da
Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence-
rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou
com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
Classificação dos instrumentos financeiros

 Controladora  Consolidado 
Saldo Custo Saldo Custo

em amortizado em amortizado
      2018           (CPC 48)      2018           (CPC 48)

Instrumentos financeiros (ativo)
Caixa e equivalentes de caixa 61 61 289 289
Aplicações financeiras 10.822 10.822 10.822 10.822
Contas a receber - - 22.995 22.995
Outros créditos 1 1 4.343 4.343
Total 10.884 10.884 38.449 38.449
Instrumentos financeiros (passivo)
Fornecedores - - 18.762 18.762
Empréstimos e financiamentos - - 42.663 42.663
Outras obrigações - - 34.928 34.928
Obrigações tributárias 3 3 57.193 57.193
Obrigações trabalhistas - - 18.677 18.677
Total 3 3 172.223 172.223

 Controladora  Consolidado 
Saldo Empréstimos Saldo Empréstimos

Instrumentos em e recebíveis em e recebíveis 
 financeiros (ativo)       2017                   (CPC 38)       2017                   (CPC 38)
Caixa e equivalentes de caixa 122 122 331 331
Aplicações financeiras - - - -
Contas a receber - - 29.260 29.260
Outros créditos - - 3.591 3.591
Total 122 122 33.182 33.182

Outros Outros
Saldo passivos Saldo passivos

Instrumentos em financeiros em financeiros
 financeiros (passivo)       2017               (CPC 38)       2017              (CPC 38)
Fornecedores - - 15.381 15.381
Empréstimos e financiamentos - - 43.474 43.474
Outras obrigações - - 33.646 33.646
Obrigações tributárias - - 44.956 44.956
Obrigações trabalhistas - - 3.362 3.362
Total - - 140.819 140.819
Análise de sensibilidade: Conforme disposto no item 40 do CPC 40 (R1) 
- Instrumentos Financeiros: Evidenciação, a Companhia desenvolveu uma
análise de sensibilidade para os instrumentos financeiros que estão sujeitos
às oscilações na taxa do CDI. A Companhia fez uma análise de sensibilidade
dos efeitos nos resultados advindos de uma alta nas taxas de 5% e 10% em
relação ao cenário real.
Alta da CDI  Cenários projetados - Base 31/12/2018

Exposição Provável Possível (5%) Remoto (10%)
            (CDI) CDI - 10%       CDI - 10,5%                CDI - 11%

Empréstimos 
 e financiamentos 32.510 32.510 32.673 32.835
Efeito total (3.251) (3.414) (3.576)
27. Outras informações: Derivativos: A Companhia não possui operações
com derivativos. Benefícios pós-emprego: A Companhia não possui bene-
fícios pós-emprego. 28. Eventos subsequentes: Em 22 de maio de 2019 a
Companhia adquiriu a participação de não controladores correspondente a
48,12% de participação no patrimônio líquido da Vargem Grande Participa-
ções S.A., e passou a deter o controle integral da investida.

Roberto Francisco da Silva - Contador CRC RJ070028/O-9
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas: Aos acionistas e diretores da Largo do 
Machado Participações S.A. Goiânia - Goiás - Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Largo do Machado Par-
ticipações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compre-
endendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidati-
vas. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira individual e consolidada da Largo do Machado Participações S.A. 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercí-
cio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 
e sua controlada, 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 respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabi-
lidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-

tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia 
e sua controlada. • 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 Administra-
ção, 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 operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 sua controlada a não mais 
se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas repre-
sentam 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 demons-
trações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Goiânia, 05 de junho de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC GO-001203/O-2 F-GO

Marcelo José de Aquino - Contador CRC 1SP183836/O-6

(Continuação)



n Monitor Mercantil 14 Terça-feira, 25 de junho de 2019Financeiro

GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A. E SUAS CONTROLADAS
CNPJ nº 30.234.799/0001-41

Balanços patrimoniais - Em MR$ Controladora Consolidado
Ativo 2018 2018
Circulante 71 90.346
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 70 20.617
Contas a receber de clientes (Nota 7) - 56.987
Estoques (Nota 8) - 8.027
Outros ativos circulantes (Nota 9) 1 4.715
Não circulante 167.040 294.962
Realizável a LP - 12.783
Outros ativos não circulantes (Nota 9) - 12.783
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 26)               - -
Investimentos (Nota 10) 167.040 1.614
Imobilizado (Nota 11) - 43.674
Intangível (Nota 12) - 249.674
Total do ativo 167.111 398.091
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 2 131.987
Fornecedores (Nota 13) - 24.905
Empréstimos (Nota 18) - 83.561
Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 14) - 16.537
Obrigações tributárias (Nota 15) 2 2.575
Obrigações tributárias parceladas (Nota 16) - 2.209
Dividendos propostos (Nota 20) - 585
Outras obrigações (Nota 17) - 1.615
Não circulante - 94.615
Empréstimos (Nota 18) - 61.725
Obrigações tributárias parceladas (Nota 16) - 17.778
Outras obrigações (Nota 17) - 10.912
Contas a pagar com partes relacionadas (Nota 26)               - -
Provisões para contingência (Nota 19) - 4.200
Total do passivo 2 226.602
Patrimônio líquido 167.109 171.489
Atribuído aos acionistas da controladora
Capital social (Nota 20) 173.201 173.201
Prejuízos acumulados (Nota 20) (3.561) (3.561)
Outros resultados abrangentes (2.531) (2.531)

167.109 167.109
Participação dos não controladores - 4.380
Total do passivo e patrimônio líquido 167.111 398.091

Demonstrações do resultado Período de 14/03 a 31/12/18 
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

Operações continuadas 2018 2018
Receita de vendas de serviços (Nota 21) - 172.373
Custo das vendas (Nota 22) - (71.468)
Lucro bruto - 100.905
Despesas com vendas (Nota 22) - (51.758)
Despesas administrativas (Nota 22) (87) (34.660)
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 24) - (8.617)
Participação nos lucros de controladas (Nota 10) (3.480) -
Lucro (prejuízo) operacional (3.567) 5.870
Receitas financeiras (Nota 23) 45 2.208
Despesas financeiras (Nota 23) (39) (10.159)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 6 (7.951)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (3.561) (2.081)
IR e contribuição social (Nota 25) - (3.602)
Prejuízo do período (3.561) (5.683)
Atribuível a:
Acionistas da Cia. - (3.561)
Participação dos não controladores - (2.122)
 - (5.683)

Demonstrações do resultado abrangente - Período de 14/03 a 31/12/18
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

 2018 2018
Prejuízo do período (3.561) (5.683)
Outros Resultados abrangentes
Ajuste de var. no patrimônio líq. de controladas/coligadas (2.531) (2.531)
Resultado abrangente (6.092) (8.214)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores (6.092) (6.092)
Acionistas não controladores - (2.122)
Resultado abrangente (6.092) (8.214)

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Período de
 14/03 a 31/12/18 

 Em MR$
Atribuível aos acionistas  

da controladora Partici Total

 
Capital 
social

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Outros re-
sultados 

abran- 
gentes Total

pação 
dos não 
contro-
ladores

do 
patri-

mônio 
líquido

Em 14/03/2018 1 1
Prejuízo do período - (3.561) - (3.561) (2.122) (5.683)
Aporte de Capital 173.200 - - 173.201 - 173.201
Ajuste de variação no 
patrimônio líquido de 
controladas/coligadas - - (2.531) (2.531) 6.502 3.971
Total de contribuições 
de acionistas e distri-
buições aos acionistas 173.201 (3.561) (2.531) 167.109 4.380 171.489
Em 31/12/2018 173.201 (3.561) (2.531) 167.109 4.380 171.489

Demonstrações dos fluxos de caixa - Período de 14/03 a 31/12/18
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma Contro- 

ladora
Conso- 
lidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais  2018 2018
Prejuízo antes do IR e contribuição social (3.561) (2.081)
Ajustes ao resultado -
Depreciação (Nota 11) - 2.920
Amortização (Nota 22) - 99
Juros provisionados - 7.950
Valor residual de ativo imobilizado baixado (Nota 11) - 269
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 24) - 2.079
Provisão (reversão) de contingências - 1.968
Processo CADE (Nota 17) - -
Equivalência patrimonial em controladas e coligadas (3.480) -
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes - (12.055)
Outras contas a receber (1) (11.005)
Contas a receber de partes relacionadas - -
Estoques - (2.981)
Fornecedores - 11.164
Obrigações sociais e trabalhistas - 3.422
Outras obrigações 2 (19.320)
Obrigações tributárias - 12.062
Caixa gerado nas operações (7.040) (5.509)
Pagamento de empréstimos – Juros - (7.950)
IR e contribuição social pagos - (3.335)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (7.040) (16.793)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em controladas (Nota 10) - -
Aquisição de participação em controladas (Nota 10) (163.560) -
Aporte de capital 173.201 173.201
Dividendos propostos - 585
Ajuste de var. no patrimônio líquido de controladas/coligadas (2.531) 7.627
Aquisição de imobilizado (Nota 11) - (18.917)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) - (190.096)
Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimento 7.110 (27.601)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Obtenção de empréstimos - 74.450
Aquisições de ações em tesouraria - -
Dividendos pagos - -
Constituição de reservas - -
Pagamento de empréstimos - Principal - (22.085)
Caixa líquido gerado de atividades de financiamento - 52.365
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos 70 7.971
Caixa e equiv. de caixa no início do período (Nota 6) - 12.646
Caixa e equiv. de caixa no final do período (Nota 6) 70 20.617

Notas explicativas da administração às Dfs. em 31/12/18  
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma

1. Informações gerais: Em 14/03/18 foi constituída a empresa CMN Solutions 
A101 Participações S.A., com capital de R$ 500,00, representado por 500 
ações, sendo todas ON, sem valor nominal. Em 16/04/18 a empresa CMN 
Solucions A101 Participações S.A., teve uma AGE, quando ocorreu a alteração 
de endereço e razão social da empresa passando a ser denominada Guarapari 
Participações S.A. (“Cia.” e/ou “Controladora”). A Cia. é uma S.A., de capital 
fechado e tem por objetivo social, participações em outras sociedades, como 
sócia, acionista ou quotista. Tem sede e foro na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 
9º andar, Leblon/RJ. Em junho de 2018, a Cia. adquiriu o controle acionário de 
100% do capital votante da empresa Guaratiba Participações S.A. (“investida” 
ou “Controlada”). A empresa Guaratiba Participações S.A. é controladora de 
uma holding de um grupo de empresas que tem por objetivo a prestação de 
serviços hospitalares. 2. Resumo das principais políticas contábeis:  As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas DFs. estão  
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no 
período apresentado, salvo disposição em contrário. As DFs. foram preparadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo CPC e aprovadas pelo 
CFC, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs. e 
somente elas, os quais estão consistentes com as utilizadas pela administração 
na sua gestão. As DFs. foram aprovadas e autorizadas pela Administração em 
13/06/19. 2.1. Base de preparação: As DFs. foram preparadas considerando 
o custo histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para 
venda e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) 
mensurados ao valor justo. A preparação de DFs. requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da 
investida. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as DFs. consolidadas. a) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas DFs. de cada uma das empresas da 
Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a empresa atua (a “moeda funcional”). As DFs. individuais e consolidadas 
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Cia. e, também, a 
moeda de apresentação da investida. b) DFs. consolidadas: Foram 
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPC. c) DFs. 
individuais: Foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil emitidas pelo CPC e são divulgadas em conjunto com as DFs. 
consolidadas. Nas DFs. individuais, as controladas são contabilizadas pelo 
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas 
DFs. individuais, quanto nas DFs. consolidadas para chegar ao mesmo 
resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. d) 
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: Não ocorreram mudanças 
significativas nas políticas contábeis das DFs. completas, individuais e 
consolidadas, referentes ao período de 12 meses findo em 31/12/18, exceto 
pelas descritas abaixo: IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros substitui 
o IAS 39/CPC 38 para períodos iniciados a partir de 1/01/18, introduz novas 
exigências para a classificação de ativos financeiros que depende do modelo 
de negócios da entidade e das características contratuais do fluxo de caixa 
dos instrumentos financeiros; define um novo modelo de contabilização de 
perdas por redução no valor recuperável e um reconhecimento mais efetivo e 
introduz um novo padrão de hedge accounting e teste de impairment com 
maior divulgação sobre a atividade de gestão de risco. O novo modelo de 
hedge accounting representa uma revisão significativa da política e alinha o 
tratamento contábil com as atividades de gerenciamento de risco. A IFRS 9/
CPC 48 também remove a volatilidade no resultado causada por mudanças no 
risco de crédito dos passivos determinados para serem mensurados pelo valor 
justo. A Guarapari Participações S.A. aplicou o IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros na data efetiva. A Cia. avaliou o impacto e concluiu que a IFRS 9/
CPC 48 - Instrumentos Financeiros não tem impacto relevante em sua posição 
financeira, desempenho financeiro ou atividades de gerenciamento de risco. 
IFRS 15/CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes requer que o 
reconhecimento de receita seja feito de modo a retratar a transferência de 
bens ou serviços para o cliente por um montante que reflita a expectativa da 
empresa de ter em troca os direitos desses bens ou serviços. A nova norma, 
para períodos iniciados a partir de 1/01/18, resulta em maiores e aprimoradas 
divulgações sobre receita, fornece orientações para transações que não foram 
anteriormente abordadas de forma abrangente (por exemplo, receitas de 
serviços e modificações de contratos) e melhora a orientação para elementos 
múltiplos. A aplicação do IFRS 15/CPC 47 não teve impacto na contabilização 
das vendas e outras receitas do Grupo. e) Pronunciamentos contábeis 
emitidos recentemente: A seguinte nova norma foi emitida pelo IASB, mas 
não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas, 
embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo CPC, a referida 
norma não foi aplicada na preparação dessas DFs. completas: IFRS 16 - 
“Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova norma, os 
arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros 
e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de 
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do 
escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de 
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos 
arrendamentos nas DFs. dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. 
O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º/01/19 e 
substitui o IAS 17/CPC 06 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e 
correspondentes interpretações. A Cia. está em processo de avaliação do 
impacto total da aplicação da IFRS 16/CPC 06 (R2) e espera mudanças na 
apresentação de arrendamentos operacionais que passarão a ser reconhecidos 
no balanço patrimonial a partir de 1/01/19. 2.2 Consolidação: As seguintes 
políticas contábeis são aplicadas na elaboração das DFs. consolidadas. (i) 
Controladas: São todas as entidades (incluindo as entidades de propósito 
específico) nas quais o Cia. 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). A existência e o efeito de 
possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são 
considerados quando se avalia se o Investida controla outra entidade. A 
investida é totalmente consolidada a partir da data em que o controle é 
transferido para a Cia. A consolidação é interrompida a partir da data em que 
a investida deixa de ter o controle. A Cia. usa o método de aquisição para 
contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para 
a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos 
incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pelo Grupo. A contraprestação 
transferida inclui o valor justo de ativos e passivos resultantes 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 investida 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 é determinada 
em cada aquisição realizada. A empresa controlada incluída na consolidação 
da demonstração financeira está demonstrada a seguir:

Percentual do Capital Social (%)
2018

Nome Participação Direta
Guaratiba Participações S.A. 100,00
Nome Participação indireta
Vitória Participações S.A. 72,19
Hospital Meridional S.A. 95,40
Hospital Praia da Costa S.A. 92,33
Hospital São Luiz S.A. 94,20
Hospital e Maternidade São Francisco S.A. 98,67
Meridional Consultoria e Gestão Ltda 100,00
Hospital Meridional São Mateus S.A. 96,73
Hospital Metropolitano S.A 92,43
Excelência Plano de Saúde S.A 100,00
Praia da Costa Diagnósticos 51,33
2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até 3 meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sen-
do o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstra-
ção dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço 
patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. 2.4 Ativos financei-
ros: (i) Políticas contábeis adotadas até 31/12/17: a. Conforme permitido pe-
las regras de transição do IFRS 9/CPC 48, a nova norma foi adotada pela Cia. 
a partir de 1º/01/18, sem a reapresentação das cifras comparativas do exercí-
cio de 2018. Por esse motivo, as práticas contábeis adotadas na elaboração 
das informações das DFs. do exercício de 2018, cujo resumo apresentamos a 
seguir: 2.4.1 Classificação: A partir de 1º/01/18, a Cia. classifica seus ativos 
financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao va-
lor justo (por meio do resultado); • Mensurados ao custo amortizado, a classi-

ficação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos fi-
nanceiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. 2.4.2 Reconhecimento 
e desreconhecimento: No reconhecimento inicial, a Cia. mensura um ativo 
financeiro ao valor justo acrescido,no caso de um ativo financeiro não mensu-
rado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamen-
te atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despe-
sas no resultado. Os ativos financeiros com derivativos embutidos são consi-
derados, em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consis-
tem apenas em pagamento do principal e de juros. 2.4.3 Instrumento de dívi-
da: A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de 
negócio da Cia. para gestão do ativo, além das características do fluxo de 
caixa do ativo. A Cia. classifica seus títulos de dívida de acordo com a catego-
ria de mensuração a seguir: Custo amortizado - os ativos, que são mantidos 
para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa repre-
sentam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo 
amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são 
registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. 
Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos direta-
mente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente 
com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são apresenta-
das em uma conta separada na demonstração do resultado. 2.4.4 Impairment 
de ativos financeiros: A partir de 1º/01/18, a Cia. e sua investida passaram a 
avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos 
títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depen-
de de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as 
contas a receber de clientes, a Cia. e sua investida aplicam a abordagem 
simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48 e, por isso, reconhece as 
perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos 
recebíveis. A Cia. e sua investida avaliam na data de cada balanço se há evi-
dência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as 
perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhe-
cimento 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 finan-
ceiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confi-
ável. Os critérios que a Cia. e sua investida usa para determinar se há evidên-
cia objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira 
relevante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadim-
plência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) o Grupo, por razões 
econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de em-
préstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente 
não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou ou-
tra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para 
aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou (vi) dados obser-
váveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconheci-
mento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser iden-
tificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: • mudanças 
adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na cartei-
ra; • condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira. O montante da perda por impair-
ment é mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de cré-
dito 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 um empréstimo ou 
investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa 
de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de 
juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a 
Cia. pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 
utilizando um preço de mercado observável. 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 reconhecido 
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa 
perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resul-
tado. 2.5 Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes cor-
respondem aos valores a receber pela prestação de serviços hospitalares no 
curso normal das atividades do grupo da investida. O prazo para recebimento 
é inferior a um ano e, dessa forma, as contas a receber são classificadas em 
sua totalidade no ativo circulante. As contas a receber de clientes são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, quando aplicável, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de 
juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou “im-
pairment”). 2.6 Estoques: Os estoques da investida são compostos por medi-
camentos e materiais hospitalares e estão demonstrados ao custo médio de 
aquisição não excedendo ao valor líquido de realização. As provisões para 
estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando conside-
radas necessárias pela Administração. 2.7 Ativos intangíveis: a) Ágio (goo-
dwill): 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 regis-
trado como “Ativo intangível” nas DFs. consolidadas. No caso de apuração de 
deságio, o montante é registrado como ganho no resultado do período, na 
data da aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impair-
ment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumu-
ladas 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. b) Softwares: As 
licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares 
de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.8 Imobilizado: É composto 
principalmente por terrenos, edificações e equipamentos hospitalares. O imo-
bilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumula-
da. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos 
itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados 
com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do 
exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação 
de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Anos
Edificações 28
Veículos 5
Móveis, utensílios e equipamentos 3-15
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamen-
te baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do 
que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são 
determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são 
reconhecidos em “Outras receitas” na demonstração do resultado. 2.9 Impair-
ment 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 
identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). 
Os ativos que estão sujeitos à 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 quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus 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 (UGC). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente 
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 
2.10 Contas a pagar aos fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classifica-
das 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, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. 2.11 Empréstimos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores cap-
tados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos este-
jam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos 
são classificados como passivo circulante, a menos que a investida tenha um 

direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 me-
ses após a data do balanço. 2.12 Provisões para contingências: As provi-
sões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quan-
do: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma sa-
ída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder 
ser estimado com segurança. 2.13 IR e CS corrente e diferido: As despesas 
de IR e CS do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os im-
postos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto 
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o impos-
to também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O 
encargo de IR e CS corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos paí-
ses em que as entidades da Cia. e sua investida atuam e geram lucro tributá-
vel. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. 
e sua investida nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situ-
ações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e 
estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. O IR e CS corrente são apresentados líqui-
dos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, 
ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total de-
vido na data do relatório. O IR e CS diferidos são reconhecidos usando-se o 
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações financeiras. Entretanto, o IR e CS diferidos não são contabiliza-
dos se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma ope-
ração que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transa-
ção, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR 
e CS diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade 
de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. Os IRs diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em controlada, exceto 
quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado 
pela Cia., e desde que seja provável que a diferença temporária não será rever-
tida em um futuro previsível. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos 
são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção 
de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacio-
nado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, 
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes 
países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. A Admi-
nistração avalia o desempenho operacional dos próximos meses para optar 
pelo reconhecimento do imposto diferido, caso este seja material. 2.14 Capital 
social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.15 Reco-
nhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber pela prestação de serviços hospitalares no curso 
normal das atividades da investida. A receita é apresentada líquida dos impos-
tos, descontos, abatimentos e glosas. A Cia. e sua investida reconhece a recei-
ta quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios 
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo de 
sua investida. Além da receita operacional, a Cia. e sua investida reconhece a 
receita oriunda dos rendimentos financeiros obtidos em aplicações de curto 
prazo, com base no princípio da competência. 3. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: São continuamente avaliados e baseiam-se na experiên-
cia histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. a) IR, CS e outros impostos: 
A tributação sobre o lucro compreende o IR e a CS. O IR é computado sobre o 
lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excederem R$ 240 mil no período de 12 meses, enquanto a CS é 
computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo re-
gime de competência, portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, 
temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente 
não tributáveis, consideradas para a apuração do lucro tributável corrente ge-
ram créditos ou débitos tributários diferidos. O IR e a CS corrente são apresen-
tados líquidos por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes 
a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excederem 
o total devido na data das demonstrações financeiras. b) Avaliação do valor 
recuperável de ativos (teste de impairment): A Administração revisa anual-
mente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-
vel, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. c) Vida útil dos ativos fixos: Os ativos imobilizados e 
intangível são depreciados e amortizados com base na vida útil estimada pela 
Administração sobre a utilização destes ativos. Impactos no cenário econômico 
podem requerer a revisão das estimativas da vida útil definida para cada grupo 
de ativo. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: A 
gestão de risco é realizada pela tesouraria central da Cia., segundo as políticas 
aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria da Cia. identifica, 
avalia e protege a Cia. contra eventuais riscos financeiros em cooperação com 
as unidades operacionais da investida. O Conselho de Administração estabe-
lece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, 
risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes de caixa. 
a) Risco de mercado: (i) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado 
com taxa de juros: A Cia. possui empréstimos e financiamentos em moeda 
local, pré-fixado ou pós-fixado, sujeito à flutuação da taxa CDI. O risco inerente 
a esses passivos surge em razão da possibilidade de existirem flutuações nes-
sas taxas que impactem seus fluxos de caixa. O risco de taxa de juros da Cia. 
decorre de empréstimos de LP. Os empréstimos às taxas variáveis que ex-
põem o Cia. ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos às 
taxas fixas expõem a ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A inves-
tida mantém aproximadamente 39.95% (2017 - 56.45%) de seus empréstimos 
com taxa de juros fixa. Durante 2018 , os empréstimos do Grupo às taxas vari-
áveis eram mantidos em reais. Desta forma, não há impacto de variação cam-
bial na investida. b) Risco de crédito: Decorre de caixa e equivalentes de 
caixa, depósitos em bancos e outras instituições financeiras, bem como de 
exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. A Cia. 
está exposta ao risco de crédito inerente às suas atividades operacionais, prin-
cipalmente, com relação ao contas a receber e de financiamento, incluindo 
depósitos em bancos e instituições financeiras. Não foi ultrapassado nenhum 
limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera nenhuma 
perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já 
provisionado. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada 
nas entidades operacionais da investida agregada pelo departamento de Fi-
nanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez da Cia. para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às 
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de 
financiamento da dívida do Cia., cumprimento de cláusulas e cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial. A Tesouraria investe o 
excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros, depósitos a 
prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme 
determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela abaixo analisa os 
passivos financeiros não derivativos do Grupo por faixas de vencimento, cor-
respondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e 
a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos 
de caixa não descontados contratados.
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Controladora
Menos 
de um 

ano

Entre um 
e dois 
anos

Entre dois 
e cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos Total
Obrigações tributárias 
  (Nota 15) 2 - - - 2

2 - - - 2
Consolidado

Em 31/12/18

Menos 
de um 

ano

Entre um 
e dois 
anos

Entre dois 
e cinco 

anos

Acima 
de cinco 

anos Total
Empréstimos (Nota 18) 83.561 24.461 32.522 4.742 145.286
Fornecedores (Nota 13) 24.905 - - - 24.905
Obrigações sociais e 
  trabalhistas (Nota 14) 16.537 - - - 16.537
Obrigações tributárias 
  (Nota 15) 4.784 - 17.778 - 22.562
Outras obrigações (Nota 17) 1.615 4.169 - 6.743 12.527

131.402 28.630 50.300 11.485 221.817
4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a es-
trutura de capital da Cia., a administração pode, ou propõe, nos casos em que 
os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, 
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos 
para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras 
Cias. do setor, a Cia. monitora o capital com base no índice de alavancagem 
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual 
do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de emprés-
timos (incluindo empréstimos de curto e LPs, conforme demonstrado no ba-
lanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes 
de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líqui-
da. O índice de alavancagem financeira do consolidado em 31/12/18 pode ser
assim sumariado: Consolidado

2018
Total dos empréstimos (Nota 18) 145.286
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (20.617)
Dívida líquida 124.669
Total do patrimônio líquido 171.489
Total da estrutura de capital 296.158
Índice de alavancagem financeira - % 42%
O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível con-
solidado. 5. Instrumentos financeiros por categoria: O valor justo dos re-
cebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, devido à corre-
ção monetária consistentes com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela 
provisão para redução ao valor recuperável. Os ativos e passivos financeiros 
estão assim apresentados: Controladora Consolidado
 2018 2018
Empréstimos e recebíveis
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Contas a receber de cliente - 56.987
Caixa e equivalentes de caixa 70 20.617
 70 77.604
Outros passivos financeiros
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Empréstimos - 137.003
Obrigações de arrendamento financeiro - 8.283
Fornecedores - 24.905

- 170.191
6. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2018 2018
Recursos em banco e em caixa - 5.048
Depósitos bancários de curto prazo 70 15.569

70 20.617
Os depósitos de curto prazo correspondem aos saldos mantidos em conta cor-
rente bancária na data base das demonstrações financeiras. As aplicações finan-
ceiras de curto prazo são substancialmente operações compromissadas, com re-
muneração entre 100% a 101.5% do CDI, e resgatáveis em prazos inferiores a 90 
dias, e com mudança insignificante de valor.
7. Contas a receber de clientes e demais contas a receber: Consolidado

2018
Contas a receber de clientes 59.066
Provisão para impairment de contas a receber de clientes (2.079)
Contas a receber de clientes, líquidas 56.987
Em 2018, a Administração da empresa controlada, efetuou a baixa contábil 
efetiva da provisão para impairment de seus recebíveis para adequar o saldo 
do contas a receber de clientes. Esta transação não gerou efeito na estrutura 
da Cia., somente transferências dentro do grupo de Contas a receber. A análi-
se de vencimentos dessa conta a receber está apresentada abaixo:

Consolidado
 2018
A vencer 34.726
Até seis meses 13.189
De seis meses até um ano 9.072

56.987
As contas a receber de clientes e demais contas a receber da controlada estão 
em reais. As movimentações na provisão para impairment de contas a receber 
de clientes da controlada são as seguintes: Consolidado

2018
Em 1º de janeiro -
Previsão para impairment de contas a receber (2.079)
Contas a receber de clientes baixadas durante o período como incobráveis
Baixa do contas a receber -
Em 31 de dezembro (2.079)
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram 
registradas no resultado do período como “Outras Receitas (Despesas)” (Nota 
24). Os valores debitados à conta de provisão são geralmente baixados quan-
do não há expectativa de recuperação dos recursos. A exposição máxima ao 
risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de contas 
a receber mencionada acima. A empresa controlada não mantém nenhum 
título como garantia de contas a receber.
8. Estoques: Consolidado

2018
Material hospitalar 2.669
Medicamentos 3.509
Outros 1.849

8.027
9. Outros ativos: Controladora Consolidado
 2018 2018
Adiantamentos de fornecedores 1 4.715
Depósitos judiciais - 7.473
Outros contas a receber - 5.310
 1 17.498
Ativo circulante 1 4.715
Ativo não circulante - 12.783
 1 17.498
Os outros ativos são compostos por adiantamentos a fornecedores, depósitos 
judiciais e outras contas a receber, como alugueis a receber e impostos a 
recuperar. 
10. Investimentos: (ii) Controladora: 2018
Em 6 de junho -
Capital social inicial - Guaratiba Participações S.A 1
Aumento de capital em controladas 173.050
Participação nos lucros (prejuízos) de controladas (3.480)
Participação nos outros resultados abrangentes de controladas (2.531)
Em 31 de dezembro 167.040
(iii) Consolidado: Os investimentos abaixo são relativos as investidas em que 
o Grupo não possui o controle e, desta forma, não foram consolidadas. Segue 
a movimentação do período: 31/12/18
Em 6 de junho -
Aquisição do controle da Guaratiba Participações S.A 1.614
Participação nos lucros (prejuízos) de coligadas -
Em 31 de dezembro 1.614
(iv) Participações 
 

Nome País Negócio
Relacio-

namentos

Participa-
ção direta 
nas ações 
ordinárias

Participa-
ção indireta 

nas ações 
ordinárias

Guaratiba Participa-
ções S.A Brasil Holding Controlada 100,00 -
Vitória Participações 
S.A Brasil Holding 72,19
Hospital Meridional 
S.A. Brasil Saúde Controlada - 95,40
Hospital Praia da 
Costa S.A. Brasil Saúde Controlada - 92,33
Hospital São Luiz S.A. Brasil Saúde Controlada - 94,20
Hospital e Maternidade 
 São Francisco S.A. Brasil Saúde Controlada - 98,67
Meridional Consultoria 
 e Gestão Ltda Brasil Saúde Controlada - 100,00
Hospital Meridional 
 São Mateus S.A. Brasil Saúde Controlada - 96,73
Hospital Metropolitano 
S.A Brasil Saúde Controlada - 92,43
Hemodinâmica Meridio-
nal Ltda Brasil Saúde Coligada - 20,00
Excelência Plano de 
Saúde S.A Brasil Saúde Controlada - 100,00
Praia da Costa Diag-
nósticos Brasil Saúde Controlada - 51,33
a) Controladas diretas

2018 Ativo
Patrimônio 

Líquido Receita
Lucro 

(prejuízo)
Guaratiba Participações S.A. 167.043 167.040 - (3.480)

167.043 167.040 - (3.480)
b) Controladas indiretas

2018 Ativo
Patrimônio 

Líquido Receita
Lucro 

(prejuízo)
Vitória Participações S.A. 10.020 10.018 - 1.364
Hospital Meridional S.A. 134.789 13.088 88.264 1.516
Hospital Praia da Costa S.A. 23.603 13.664 27.602 1.499
Hospital São Luiz S.A. 3.648 (364) 8.514 176
Hospital e Maternidade
 São Francisco 12.888 6.865 13.956 665
Hospital Meridional 
 São Mateus S.A. 25.670 2.689 23.445 (2.470)
Hospital Metropolitano S.A 65.230 (3.094) 12.769 (2.624)
Meridional Consultoria e
 Gestão Ltda 1.699 1.699 - -
Excelência Plano de Saúde S.A 292 292 - (8)
Praia da Costa Diagnósticos 256 219 131 33

278.094 45.076 174.682 150

11. Imobilizado Consolidado

 

Terrenos 
e edifica-

ções

Obras 
em an-

damento
Veícu-

los

Móveis, 
utensílios e 

equipamentos Total
Em 31/12/18
Saldo inicial - - - - -
Aquisições 3.547 1.881 104 40.919 46.451
Transferências - - - - -
Alienações (116) - (269) (385)
Depreciação (Nota 22) (98) - (5) (2.290) (2.392)
Saldo contábil, líquido 3.333 1.881 99 38.360 43.674
Em 31/12/18
Custo 3.431 1.881 104 40.650 46.066
Depreciação acumulada (98) - (5) (2.290) (2.392)
Saldo contábil, líquido 3.333 1.881 99 38.360 43.674
A Administração da Cia. na empresa controlada não identificou itens sujeitos a 
necessidade de provisão para Redução ao valor recuperável de ativos, 
conforme requerido pelo CPC 01 (R1). 12. Intangível Consolidado
 2018
Vida útil definida
Softwares (20% a.a.) 292
Non compete - Hospital Metropolitano S.A (20% a.a.) 14.056
Non compete Vitória Participações S.A (20% a.a.) 26.801
Vida útil indefinida – Ágio
Vitória Participações S.A 128.548
Praia da Costa Diagnóstico Ltda 360
Hospital Praia da Costa S.A. 6.464
Hospital São Luiz S.A. 854
Hospital e Maternidade São Francisco S.A. 464
Hospital Metropolitano S.A 71.834
Intangível 249.674

Empresa
Saldo 

em 2017 Adições
Amorti-

zação
Saldo 

em 2018
Softwares - 458 (166) 293
Non compete - 40.857 - 40.857
Ágio Hospital Meridional S.A. - - - 0
Ágio Hospital Praia da Costa S.A. - 6464 - 6.464
Ágio Hospital São Luiz S.A. - 854 - 854
Ágio Vitória Participações S.A - 128.548 - 128.548
Ágio Hospital e Maternidade São Francisco S.A. - 464 - 464
Ágio Praia da Costa Diagnóstico Ltda - 360 - 360
Ágio Hospital Metropolitano S.A - 71.834 - 71.834
Intangível - 249.773 (99) 249.674
Os ágios apresentados acima são oriundos de aquisições efetuadas em 2008, 
2011, 2012, 2015 e 2018 no grupo relativo as empresas da controlada e da 
investida Vitória Participações S.A. O ágio é alocado às UGC, identificados 
pela Administração como sendo cada unidade hospitalar. O valor recuperável 
de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso, através 
de projeções de fluxo de caixa, baseado em premissas aprovadas pela 
Administração para um período de 10 anos. As taxas de descontos levam em 
consideração avaliação de riscos atuais de mercado, e consideram o valor do 
dinheiro no tempo e os riscos individuais dos ativos subjacentes que não foram 
incorporados nas estimativas de fluxo de caixa. O cálculo da taxa de desconto 
é baseado em circunstâncias específicas da Cia., sendo derivado de CCMP-
Real. O risco específico do segmento é incorporado mediante aplicação de 
fatores individuais beta, que são avaliados tempestivamente com base nos 
dados de mercado disponíveis ao público. Diante disso, a taxa de desconto 
de 16,59% utilizada foi a principal premissa utilizada nos cálculos do valor em 
uso em 31/12/18. As premissas foram desenvolvidas com base nos dados 
históricos de cada UGC e considerou as expectativas para o desenvolvimento 
do mercado. A taxa de desconto utilizada reflete riscos específicos em 
relação ao setor. A Administração realizou análise de Impairment dos ágios 
no exercício de 31/12/18, mediante a comparação dos saldos contábeis com 
os fluxos de caixa projetados (análise não inclui as empresas não auditadas 
acima) e não identificou a necessidade de registrar qualquer provisão de 
perda. 13. Fornecedores: O grupo contém saldos com fornecedores no 
país, que fornecem substancialmente materiais, medicamentos e serviços 
hospitalares. As operações são efetuadas em condições normais de mercado, 
com prazos entre 30 e 60 dias. Consolidado
 2018
Fornecedores 24.905

24.905
14. Obrigações sociais e trabalhistas Consolidado
 2018
Salários a pagar 4.721
INSS a pagar 1.615
FGTS a pagar 589
Provisão de férias e encargos 9.544
Outras obrigações trabalhistas 68
 16.537
15. Obrigações tributárias Controladora Consolidado
 2018 2018
IRPJ e CSLL a pagar - 203
PIS e COFINS a pagar - 887
ISS a pagar - 519
Retenções a recolher 2 966
 2 2.575
16. Obrigações tributárias parceladas Consolidado
 2018
REFIS IV - Lei 11.941/09 2.240
PERT – Previdenciários (ii) 2.742
Parcelamento de ISS 30
PERT – IR/CS/PIS/COFINS (ii) 5.558
Outros parcelamentos 9.417
 19.987
Passivo circulante 2.209
Passivo não circulante 17.778
 19.987
(i) Em 2010, o Grupo da investida Vitória Participações S.A, aderiu ao 
Programa de REFIS (Lei 11.941/09) para parcelar impostos federais em 
aberto, principalmente após aquisição do Hospital São Francisco S.A., 
com prazo total de 180 meses. (ii) Em 2016, o Grupo da investida Vitória 
Participações S.A, inclui os débitos tributários relativos ao exercício de 2015 
em parcelamento simplificado. No entanto, com a abertura do Programa 
Especial de Recuperação Fiscal em 2017, a Administração optou pela inclusão 
dos débitos no programa referente aos tributos de IR, Contribuição Social, PIS 
e COFINS, além do previdenciário (INSS), com prazo total de 140 meses. 
17. Outras obrigações Consolidado
 2018
Adiantamentos de clientes 60
Obrigação com aquisição de controlada 7.836
Outras obrigações 1.397
Outras obrigações 3.234
 12.527
Passivo circulante 1.615
Passivo não circulante 10.912
 12.527

Consolidado
Circulante Taxa (a.a.) - Valor de mercado 2018
Contas garantidas (Nota 7) 20,6% - 24,2% 11.463
Capital de Giro 10,0% - 24,2% 65.505
FINAME 2,5% - 9,5% 1.879
Cartão BNDES 10,0% - 18,3% 262
Obrigações de arrendamento financeiro                      14,0% - 18,6% 4.452
 83.561
18. Empréstimos: a) Por modalidade
Não circulante
Capital de Giro 20,6% - 24,2% 47.607
FINAME 10,0% - 24,2% 6.733
Cartão BNDES 2,5% - 9,5% 3.554
Obrigações de arrendamento financeiro                      10,0% - 18,3% 3.831

61.725
Total dos empréstimos 145.286
b) Por instituição financeira Consolidado

Taxa (a.a.) - Valor de mercado 2018
Circulante
Banco Bradesco 13,5%- 16,1% 3.099
Banco Santander 9,9% 22,2% 39.435
Banco Banestes 6,2% - 14,1% 7.359
Banco do Nordeste 8.20% 1.256
Caixa Econômica Federal 19.30% 5.937
Banco do Brasil 16.30% 882
Banco Sicoob 12.90% 509
Banco Itaú 14,0% - 26,4% 25.084
 83.561
Não circulante
Banco Bradesco 13,5%- 16,1% 4.358
Banco Santander 9,9% 22,2% 33.636
Banco Banestes 6,2% - 14,1% 6.144
Banco do Nordeste 8.20% 6.175
Caixa Econômica Federal 19.30% 800
Banco Sicoob 12.90% 1.357
Banco Itaú 14,0% - 26,4% 9.255

61.725
Total dos empréstimos 145.286
Os empréstimos e financiamentos bancários foram captados para aquisição e 
expansão das atividades operacionais da investida Vitória Participações S.A.. 
Os empréstimos bancários têm vencimento até 2026. Os vencimentos dos 
empréstimos do Grupo da empresa investida, por ano, é como segue:

Consolidado
Vencimento 2018
2019 83.561
2020 24.461
2021 20.550
2022 11.972
2023 em diante 4.742

145.286
19. Provisões para contingências Trabalhistas e Cíveis Tributários Total
Em 6/06/18 - - -
 Provisões realizadas 4.040 160 4.200
 Pagamentos realizados - - -
Em 31/12/18 4.040 160 4.200
 Consolidado
 2018
Cíveis 2.239
Trabalhistas 1.801
Tributários 160
 4.200
a) Trabalhistas e cíveis: O Grupo de empresas da investida é parte em pro-
cessos trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, 
são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administra-
ção com base na expectativa de perda provável, amparada por seus asses-
sores legais externos. A natureza das obrigações pode ser sumariada como 

segue: • Contingências trabalhistas e previdenciárias: A Cia. é parte em alguns 
processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no curso normal 
de seus negócios. A Administração, com auxílio de seus consultores jurídicos, 
avalia essas demandas registrando provisões para perdas quando razoavel-
mente estimadas e prováveis, considerando as experiências anteriores em 
relação aos valores demandados. • Ações cíveis: Os processos de natureza 
cível estão relacionados a ações movidas por pacientes e familiares direta-
mente relacionadas às atividades médicas, comuns ao setor hospitalar. Não 
é esperado nenhum passivo relevante resultante dos passivos contingentes, 
além daqueles provisionados. Adicionalmente, a Cia. tem ações de naturezas 
tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela 
administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores 
legais, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e 
estimativa a seguir: Consolidado
 2018
Tributárias 410
Cíveis 5.979
Trabalhistas 3.990
 10.379
20. Capital social e reservas: a) Capital social: É representado por 
173.200.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, podendo ser 
aumentado, por deliberação em Assembleia Geral, mediante emissões de 
ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações exis-
tentes, ou que possa vir a existir. Em 04/06/18 a Cia. aumentou o capital social 
de R$ 500,00 para o montante de R$ 173.200.500,00, mediante a emissão 
de 173.200.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de 1,00 por ação, totalmente subscritas e integralizadas pela Cia. b) Re-
serva legal: É constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido 
do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal 
tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser 
utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. c) Reserva de lucros: 
A reserva de investimento refere-se à retenção do saldo remanescente de lu-
cros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios, 
estabelecido no plano de investimentos da Cia., conforme orçamento de capital 
aprovado e proposto pelos administradores, para ser deliberado na Assembleia 
Geral dos acionistas, em observância ao Art. 196 da Lei das S.A.. 21. Receita: 
Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresenta-
da na demonstração de resultado do período de 14/03 a 31/12/18: 

Consolidado
2018

Vendas brutas de produtos e serviços 183.906
Impostos sobre vendas (11.533)
Receita líquida 172.373
22. Despesas por natureza Controladora Consolidado
 2018 2018
Custos com material hospitalar - 11.216
Custos com medicamentos - 19.296
Serviços médicos - 30.710
Serviços de apoio - 6.866
Despesas com pessoal - 48.947
Serviços de terceiros - 10.292
Despesas com alimentação - 5.378
Energia elétrica - 3.786
Depreciação - 2.920
Amortização - 99
Outras despesas 87 18.378
Total do custo das vendas, despesas com 
  vendas e despesas administrativas 87 157.888
Custos das vendas - 71.468
Despesas com vendas - 51.758
Despesas gerais e administrativas 87 34.660
Total do custo das vendas, despesas com 
  vendas e despesas administrativas 87 157.886
23. Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado
Receita financeira 2018 2018
Receita financeira de depósitos bancários de curto prazo      45 2.015
Receita financeira de atualização de depósitos judiciais          - 193
Total da receita financeira 45 2.208
Despesa financeira
Despesas com atualizações de impostos - (127)
Empréstimos bancários (39) (10.032)
Total da despesa financeira (39) (10.159)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 6 (7.951)
24. Outras receitas (despesas) operacionais: Consolidado
Outras receitas 2018
 Receita de aluguel -
 Outras receitas 810
Total de outras receitas 810
Outras despesas
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (*) (2.079)
 Pagamentos de arrendamentos operacionais (6.442)
 Outras despesas operacionais (906)
Total da despesa operacionais (9.427)
Outras receitas (despesas) operacionais (8.617)
25. Despesa de IR e contribuição social Consolidado
Imposto corrente 2018
IR 2.535
Contribuição social 1.067
Total do imposto corrente 3.602
Despesa de IR 3.602
O imposto sobre o lucro da empresa investida, antes do imposto, difere do valor 
teórico que seria obtido com o uso da alíquota de imposto média ponderada, 
aplicável aos lucros das entidades consolidadas, como segue: Consolidado
 2018
Prejuízo antes do imposto (2.081)
Imposto calculado com base em alíquotas de imposto locais (704)
Ajustes temporários
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -
Ajustes permanentes
Despesas não dedutíveis para fins de impostos 636
Realização da reserva de reavaliação 65
Receitas não dedutíveis para fins de impostos (234)
Baixa de recebível (não dedutível)
Investidas no regime lucro presumido - Hospital São Francisco                 768
Prejuízos fiscais e base negativa 3.079
Participação nos lucros de controladas (8)
Encargo fiscal 3.602
As despesas não dedutíveis são compostas por baixas de ativos por perda 
e/ou obsolescência, brindes e outras despesas não dedutíveis. 26. Eventos 
subsequentes: Na empresa Hospital Meridional S.A., controlada indireta 
da Guarapari Participações S.A, em 08/01/19, foi feito o encerramento da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da espécie 
quirografária, em série única, onde foram captados R$ 100 milhões, com 
vencimento em novembro de 2025, onde os recursos obtidos pela Cia. por 
meio da Emissão serão destinados ao reforço do caixa da Cia. e pagamento de 
dívida de curto prazo. Em Fevereiro de 2019, foi emitido o Laudo de Alocação 
de Preço de Compra da empresa Vitória Participações S.A. de acordo nos 
pronunciamentos Técnicos do CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios e 
CPC 04 (R1) - Ativos Intangíveis, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
27. Seguros (não auditado): A Cia. possui um programa de gerenciamento 
de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado Cobs. 
compatíveis com o seu porte e operação. As Cobs. foram contratadas por 
montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em 
suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/18 a 
investida apresentava as seguintes principais apólices de seguro contratadas 
com terceiros:

Hospi- 
tal Me-

ridional 
S.A.

Hospi- 
tal São 

Francis-
co S.A.

Hospi- 
tal Praia 

da Costa 
S.A.

Hospi- 
tal São 

Luiz S.A.

Hospi- 
tal São 
Mateus 

S.A.
Incêndio, raio, explosão/
implosão 50.000 12.000 15.000 10.000 40.000
Danos Elétricos - Curto 
Circuito 200 200 200 200 200
Vidros/Letreiros/Antenas/
Espelhos 100 50 50 50 50
Roubo/Furto qualificado 50 50 50 50 50
Vendaval 420 420 420 420 420
Equipamentos eletrônicos 100 100 100 100 100
Responsabilidade civil – 
operações 500 500 500 500 500
Lucros Cessantes 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

54.370 16.320 19.320 14.320 44.320
Hospital Metropolitano S.A.

Incêndio, raio, explosão/implosão 45.000
Danos Elétricos - Curto Circuito 300
Alagamento e inundação 300
Roubo/Furto qualificado 100
Vendaval 500
Equip. estacionários sem tração 150
Equipamentos eletrônicos 100
Responsabilidade civil – operações 200
Lucros Cessantes 18.000

64.650
Adicionalmente, a Cia. mantém apólices específicas para responsabilidade 
civil.

CONTADOR
Roberto Francisco da Silva - CRC RJ 070028/O-9

Relatório do auditor independente sobre as DFs. individuais e 
consolidadas: Aos Administradores e Acionistas da Guarapari Participações 
S.A. Opinião: Examinamos as DFs. individuais da Guarapari Participações 
S.A. (“Cia.” ou “Controladora”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
período de 14/03 a 31/12/18, assim como as DFs. consolidadas da Guarapari 
Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o 
balanço patrimonial consolidado em 31/12/18 e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 14/03 a 31/12/18, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs. acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Guarapari Participações S.A. e da Guarapari 
Participações S.A. e suas controladas em 31/12/18, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para 
o período de 14/03 a 31/12/18, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
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13 A 28 DE JUNHO/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 1º decêndio de junho/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel 
e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de maio/2019, no mercado interno, dos combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de maio/2019, a residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação 
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E 
FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem 
negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os 
produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e R$ 
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à 
entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 
10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente,
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os 
seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a 
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao 
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes 
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após 
a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

19 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à 
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência maio/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia 
útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados 
neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram 
pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da 
Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente. 
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

24 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, 
dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de junho/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

28 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente 
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
estão dispensadas da apresentação da DME.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de maio/2019, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em 
alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual 
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes 
ao mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de maio/2019 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de junho/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais 
de produtos sujeitos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a previsão anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao 
ressarcimento à unidade fornecedora das despesas com transporte dos selos, quando a requisição feita motivar suprimento extra da unidade.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, 
com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e 
exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da 
Portaria Conjunta
1.908 RFB/SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o 
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para 
ingresso na
Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são  
divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A. E SUAS CONTROLADAS
CNPJ nº 30.234.799/0001-41

para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas DFs. individuais e consolidadas: A administração 
da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das DFs., a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as DFs. individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas DFs.. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs. 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
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 entendimento 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 Cia. 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 operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas DFs. 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 Cia. a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das DFs. individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se essas DFs. 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 DFs. consolidadas. 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 alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. RJ, 13/06/19. PricewaterhouseCoopers - Auditores 
Independentes - CRC 2SP000160/O-5, Cáren Henriete Macohin - Contadora 
CRC 1PR038429/O-3 “T” SC.
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JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL 
REGIONAL BARRA DA TIJUCA DA COMARACA DA CAPITAL – RJ

(Av Luís Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP 22775-055 –Barra da Tijuca – RJ)
 EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
em que são partes APA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Patrocinado pelo Dr. Jean Cristopher Gonçalves De Melo, OAB/RJ 
104.372, conforme procuração às fls. 417) e ESPÓLIO DE REGINA DA MOTA ALBUQUERQUE (Patrocinado pelo Dr. Odir de Araujo Filho, 
OAB/RJ 64.645, conforme procuração às fls. 587) EM FASE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por LUÍS 
CARLOS DE OLIVEIRA (OAB/RJ 110.964), Processo nº 0003739-63.2002.8.19.0209, em que o Dr. Marco Antônio Cavalcanti de Souza, 
Juiz de Direito na 4ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente APA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ao ESPÓLIO DE REGINA DA MOTA ALBUQUERQUE, 
através deseu Curador, Katia Regina Apa, ou quem fizer em suas vezes, de que no dia 28/06/2019, às 13:30 horas, no Átrio do Fórum 
Regional da Barra da Tijuca, situado na Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº CEP:22775-055, térreo – Barra da Tijuca/RJ, pelo Leiloeiro Público 
Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, será apregoado e vendido, em primeira praça, a quem oferecer maior valor em relação 
à avaliação, ou, no dia 04/07/2019 no mesmo local , às 13:30 horas, pela maior oferta, desde que superior a 60% (sessenta por cento) 
ao valor da avaliação, despacho determinando a penhora às fls. 594, termo de penhora às fls. 612, certidão para o registro geral de imóveis 
às fls. 613, laudo de avaliação às fls. 641/642, o imóvel constituído pelo APARTAMENTO 311, situado na Av. Lúcio Costa 2916, Barra 
da Tijuca, registradono cartório do 9° Ofício do Registro de Imóveissob a matrícula nº 126520 e com inscrição no IPTU sob o nº 
1.734.1017. Posição de fundos e área edificada de 50m², Tipologia: Apart-Hotel, descrição conforme espelho do IPTU. O prédio 
apresenta-se em regular estado de conservação, contendo 15 andares, 450 apartamentos e 8 elevadore. Área comum: Piscina, 
sauna, churrasqueira, quadra poliesportiva, salão de jogos, academia, brinquedoteca, salão de festas, parquinho. Idade do Imóvel: 
1986. Localizado em frente à praia. Sendo avaliado indiretamente por R$680.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA MILREAIS) em 14 de 
março de 2019. Valor do crédito objeto da execução EM FASE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS é de R$94.125,15 
datado de 21/09/2017 O valor atualizado será apresentado no dia do Leilão. DO RGI: Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 126520; consta em R-13COMPRA E VENDA: DE METADE DO IMÓVEL 
feita por LUIZ ROBERTO APA, CPF nº 012.315.707-25, em favor de REGINA DA MOTTA E ALBUQUERQUE, brasileira, divorciada, CPF 
nº014.126.077-79; R-8 PENHORA: Pela certidão de 10/08/2017 da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca/RJ, prenotado em 24/08/2017 com o 
nº 1762818 à fl. 230 do livro 1 – JG, fica registrada a PENHORA EM 1º GRAU do imóvel, para garantia da dívida no valor de R$90.504,96, 
Penhora da presente ação.IPTU – Conforme número de certidão 00-0.049.844/2019-2 de 05/06/2019, não constam débitos. FUNESBOM - 
Conforme Certidão Negativa de Débito nº 00920157-W1 de 05/06/2019, não constam débitos. A informação sobre o débito de condomínio 
atualizado será prestada pelo leiloeiro no pregão. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão 
sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de 
Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presenteedital, serão 
lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, 
ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. 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 dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado no sítio do leiloeiro público: www.maiconleiloeiro.com.br, na 
forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC ; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de 
acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. Na hipótese de acordo 
ou remição, após a inclusão do bem em hasta pública, o leiloeiro fará jus à comissão, conforme Parágrafo 3º art. 7º da resolução 236/2016 
do CNJ. Os interessados em adquirir o bem em prestações, poderão protocolar petição com a proposta de que  trata o art. 895 do CPC até 
o horário designado para o início do leilão. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos cincodias do mês de junho de dois mil e 
dezenove. – Eu, __ Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Marco Antônio Cavalcanti de Souza – Juiz de Direito.

Suicídio entre idosos cresceu no 
Chile e ficou estável no Brasil

Ao contrário do que ocorreu na maior parte (62%) 
dos países para os quais existem dados na base da Orga-
nização Mundial de Saúde, as taxas de suicídio no Chile 
subiram entre 1980 e 2015; mais ainda entre a popula-
ção idosa. No Brasil, embora essas taxas também ten-
ham crescido, o fizeram em escala muito menor e, ao 
contrário do Chile, menos entre a população idosa do 
que no restante da população. É o que demonstra Emílio 
Chernavsky, doutor em Economia pelo IPE-USP, em ar-
tigo no Boletim de Informações da Fipe. De fato, o Chile 
possui uma taxa de suicídios elevada quando comparada 
à média mundial, e mais ainda em relação à América La-
tina. Isso ocorre não apenas entre os idosos, mas também 
entre a população em geral.

“Sob a hipótese plausível de que fatores específicos 
a cada país impactam no mesmo sentido a taxa de suicí-
dios em todas as faixas etárias, enquanto que caracter-
ísticas do sistema previdenciário afetam principalmente 
os idosos, os dados sugerem, assim, que a introdução do 
sistema de capitalização efetivamente contribuiu para o 
aumento das taxas de suicídio dos idosos no Chile, en-
quanto que a expansão da Previdência contribuiu para 
reduzir o crescimento das taxas de suicídio dos idosos no 
Brasil”, escreve Chernavsky.

De 1980 a 2015, a taxa de suicídio das pessoas com 
idade entre 55 e 74 anos no Chile teve alta de 5,5%. No 
Brasil, também subiu, mas apenas 1,4%. No grupo acima 
de 75 anos, o aumento no Chile foi ainda maior: de 8,8%. 
Entre os brasileiros, quase estabilidade: 0,3% de alta. 
“Essa taxa permaneceu praticamente estável no período, 
caracterizada pela forte expansão da Previdência Social, 
que passou a pagar benefícios à grande maioria da pop-
ulação idosa do país”, atesta o pesquisador. Data deste 
período a introdução do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC), que começou com a designação de Loas.

Impacto da dívida
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Se-

nado debate nesta terça-feira, às 10h, a dívida pública 
e seus desdobramentos na economia brasileira. Foram 
convidados para a audiência a coordenadora nacional 
da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli; 
o diretor de Fiscalização da Dívida Pública, da Política 
Econômica e da Contabilidade Federal do TCU, Ales-
sandro Caldeira; o diretor-executivo da Instituição Fis-
cal Independente (IFI), Felipe Salto; e o subsecretário da 
Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, José 
Franco Medeiro de Morais.

O pedido para a audiência é do senador Vanderlan 
Cardoso (PP-GO). Antes do início do debate, será lido 
o relatório do senador Irajá (PSD-TO) sobre a indicação 
da economista Fernanda Nechio ao cargo de diretora no 
Banco Central. A sabatina será feita em outra data.

Receita infalível
Nos governos do PT, o Brasil encontrava-se na lista dos 

países democráticos voltados à inclusão social; com Bol-
sonaro, passou a fazer parte do grupo dos dez piores países 
para os trabalhadores ganharem a vida. “Receita neolib-
eral é infalível contra os que vivem do trabalho”, sintetiza 
o economista Marcio Pochmann, em seu Twitter.

Leão ocupado
Os contribuintes que caíram na malha fina estão en-

frentando dificuldade para fazer o agendamento na Re-
ceita Federal. Luana Maria Camargo, gestora da área 
societária da Confirp, diz que a justificativa é que foram 
enviadas muitas intimações e faltam auditores.

Essa situação vai na contramão de novidades que fa-
cilitam o contribuinte, como é o caso do programa Meu 
Imposto de Renda, no qual as pessoas já podem saber 
com velocidade se suas declarações foram processadas, 
se estão já na Malha Fina e os erros que levaram a essa 
situação. Porém, isso não significa que estão livre dessa 
situação, pois existe um prazo de cinco anos para que a 
Receita Federal possa questionar as informações.

Pobres do Guedes
Em média, o aposentado chileno pelo sistema de capi-

talização ganha 40% do último salário. Seria pior não 
fosse a contribuição do Estado: a aposentadoria seria de 
apenas 20% do último salário. Mesmo assim, 44% dos 
aposentados fica abaixo da linha de pobreza.

Rápidas
O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará o 

seminário “Os novos modelos da locação imobiliária urba-
na” nesta terça-feira, das 9h30 às 12h30, no Centro do Rio. 
Inscrições em iabnacional.org.br *** O Ponto de Leitura 
do Sesc volta ao Caxias Shopping neste sábado. O projeto 
oferece pequeno acervo com livros em HQ e revistas em 
quadrinhos para que os clientes possam ler no local.
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STF só julgará suspeição de Moro em agosto
Pedido de habeas 
corpus de Lula é 
retirado da pauta 
na última hora   

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) retirou da pauta de 
julgamentos um habeas cor-
pus (HC) em que a defesa 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva pede que 
seja declarada a suspeição 
do então juiz Sergio Moro 
no julgamento do caso do 
triplex no Guarujá (SP). O 
caso estava previsto para 
ser julgado na sessão des-
ta terça-feira, última sessão 
antes do recesso de julho na 
Corte. Com o adiamento, o 
processo só deverá voltar à 
pauta do colegiado em agos-
to, quando o tribunal voltar 
ao trabalho.

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva reagiu com 
indignação à decisão do Su-

premo Tribunal Federal de 
adiar o seu pedido de habeas 
corpus, que aponta a suspei-
ção do ex-juiz Sergio Moro 
– fato que se tornou evidente 
com os diálogos da chama-
da ‘Vaza Jato’. O adiamen-
to pode ocorrer em razão 
de uma decisão da ministra 
Cármen Lúcia, de colocar 
seu caso como o último da 
pauta. No entanto, no anda-
mento do processo, não foi 
publicado o motivo do adia-
mento, somente a seguinte 
decisão: “De ordem, certi-
ficamos que o processo foi 
retirado do calendário de jul-
gamento do dia 25.6.2019”.

O processo começou a 
ser julgado na Segunda Tur-
ma em dezembro de 2018, 
quando o relator ministro 
Edson Fachin e a ministra 
Cármen Lúcia votaram con-
tra o pedido de suspeição. O 
julgamento foi suspenso por 
um pedido de vista do mi-
nistro Gilmar Mendes, que 
devolveu o HC para ser jul-
gado nesta terça. Compõem 
o colegiado ainda os minis-
tros Ricardo Lewandowski e 
Celso de Mello.

No início da tarde, a de-
fesa de Lula pediu ao STF 
que a data do julgamento seja 
mantida. A defesa argumen-
tou que o habeas corpus foi 
protocolado em novembro de 
2018 para que seja reconhe-
cida a suspeição do então juiz 
Sergio Moro para processar 
e julgar o ex-presidente e, 
consequentemente, reconhe-
cimento da nulidade de todos 
os atos praticados por ele na 
ação penal do tríplex, além de 
soltura do ex-presidente. De 
acordo com Cristiano Zanin, 
advogado do ex-presidente, 
Lula está preso há 443 dias e 
os processos envolvendo réus 
presos têm prioridade de jul-
gamento.

“Assim, diante de re-
portagens jornalísticas 
publicadas nesta data so-
bre eventual adiamento, 
requer-se sejam observa-
das as disposições legais 
e regimentais acima refe-
ridas, de modo a assegurar 
que o julgamento do habe-
as corpus em questão seja 
retomado amanhã, 25/6 - 
última sessão do primeiro 
semestre -, como medida 

de Direito e de Justiça”, 
pediu a defesa.

O argumento central da 
defesa é o fato de Moro ter 
aceitado o convite para o car-
go de ministro da Justiça e 
Segurança Pública do gover-
no Jair Bolsonaro. Quando 
foi impetrado no ano passa-
do, e não trazia em seus ar-
gumentos as supostas trocas 
de mensagens entre o então 
juiz e o procurador Deltan 
Dallagnol, coordenador da 
força-tarefa da Lava Jato, no 
Paraná, divulgadas pelo site 
The Intercept Brasil. Na se-
mana passada, os advogados 
pediram que os “fatos públi-
cos e notórios” sejam levados 
em conta pelo STF.

O ex-presidente  se reuniu 
com seu advogado, Cristiano 
Zanin Martins, e disse que 
não aceita a manobra do Su-
premo Tribunal Federal para 
adiar seu pedido de habeas 
corpus que aponta a suspei-
ção do ex-juiz Sergio Moro. 
Ele disse ainda que, se for o 
caso, prefere até perder, mas 
também questionou: por que 
eles têm tanto medo da ver-
dade?

Duran comprova pagamento e processará ministro por calúnia
O ex-advogado da Ode-

brecht Rodrigo Taclan Durán, 
que acusa advogados amigos 
do ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, de pedirem dinhei-
ro em troca de benefícios na 
Operação Lava Jato, irá in-
gressar com uma ação judicial 
contra o ex-juiz. Segundo os 
advogados de Duran, a ação 
seria uma resposta ao depoi-
mento de Moro no Senado, 
realizado na semana passada, 
no qual ele disse que a versão 
do brasileiro seria fantasiosa e 
que ele era um “lavador pro-
fissional de dinheiro”.

“Os crimes de injuria, ca-

lunia e difamação, praticados 
pelo ministro Sergio Moro 
durante audiência pública no 
Senado Federal transmitida 
em rede nacional deverão ser 
objeto de medidas judiciais", 
disse o advogado Sebastian 
Suarez, segundo reportagem 
de Jamil Chade, no UOL.

Documentos bancários 
encaminhados ao Ministé-
rio Público da Suíça, porém, 
comprovam que no dia 14 de 
julho de 2016, Tacla Duran 
realizou um pagamento de 
US$ 612 mil - feito por meio 
de um banco em Genebra - 
para a conta do  advogado 

Marlus Arn, em uma conta 
do Banco Paulista.

Na semana passada, Ta-
cla Duram já havia revelado 
que havia sido vítima de uma 
extorsão de US$ 5 milhões.  
Na ocasião, ele afirmou que 
pagou “para não ser preso” e 
para que seu nome não fosse 
envolvido nas delações pre-
miadas de outros investiga-
dos pela Lava Jato (leia no 
Brasil 247). 

Em seu depoimento no 
Senado, Moro disse que as 
declarações de Tacla eram 
”história requentada. Isso 
saiu em 2017, é uma histó-

ria totalmente estapafúrdia. 
Essa pessoa é um lavador 
profissional de dinheiro que 
está foragido do país para es-
capar do processo”, afirmou. 
Por meio de um comunica-
do, a defesa do brasileiro 
afirmou que ele “jamais foi 
condenado em qualquer ju-
risdição do planeta” e que 
"quando interpelado nos au-
tos de processo judicial, em 
jurisdição europeia, sobre 
uma transferência bancária 
comprovadamente realizada, 
Rodrigo Tacla Duran prestou 
os devidos esclarecimentos 
como colaborador".

PIB ladeira abaixo leva governo 
a reduzir previsão oficial

O Ministério da Economia 
vai reduzir a expectativa de 
crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
no país) de 2019. A revisão 
deve constar no próximo Re-
latório Bimestral de Receitas 
e Despesas, que será divulga-
do em julho. A informoção 
foi dada nesta nesta segunda-
feira  pelo subsecretário de 
Política Fiscal da Secretaria 
de Política Econômica da 
pasta, Marco Cavalcanti, du-
rante coletiva de imprensa 
para apresentar os dados da 
arrecadação de maio.

No mês passado, o gover-
no havia projetado alta de R$ 
1,6% no PIB, mas o mercado 
financeiro já fala em cresci-
mento inferior, na faixa de 

0,87%. Se confirmada, será 
a terceira redução consecuti-
va da perspectiva de cresci-
mento do PIB estimada pelo 
governo, que chegou a pro-
jetar 2,2% de alta em março.  

Deterioração

“Houve uma deterioração 
muito rápida das expectativas 
em poucos meses”, disse Ca-
valcanti. “Assim como todo o 
mercado está revendo, vamos 
rever nossa estimativa, que 
será divulgada em breve, por 
ocasião do relatório de ava-
liação bimestral (de receitas 
e despesas). Muito provavel-
mente será abaixo da nossa 
previsão anterior, mas não 
vamos adiantar números ain-
da”, acrescentou.

Terras indígenas: demarcação 
não fica com a Agricultura

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso de-
cidiu nesta segunda-feira 
suspender trecho da Me-
dida Provisória 886/2019, 
que devolveu ao Ministério 
da Agricultura a atribuição 
de realizar demarcações de 
terras indígenas. O minis-
tro atendeu a um pedido 
liminar feito no dia 20 des-
te mês pelos partidos PT, 
PDT e Rede Sustentabili-
dade. A transferência das 
demarcações estava pre-

vista na reestruturação ad-
ministrativa realizada pelo 
governo federal em janei-
ro. No entanto, em maio, a 
mudança não foi aprovada 
pelo Congresso, que de-
volveu a atribuição à Fun-
dação Nacional do Índio 
(Funai), vinculada ao Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública. Na semana 
passada, uma nova medida 
foi editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro para manter 
as demarcações na pasta da 
Agricultura.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
28,25, com ganho de 0,11%.  Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,62, 
com  perda de 0,61%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 87,30 com perda de 0,92%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 7,17, 
com perda de 1,51%.  Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
41,57, com valorização de 1,64%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 10,80, com desvalorização de 0,83%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

DIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 02ª VARA DE FAMÍLIA 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS em que RODRIGO PLOTZKY BRAUNSTEIN E 
LAURA PLOTZKY BRAUNSTEIN move em face de DANIEL 
LOMANCISKY BRAUNSTEIN, na forma abaixo. Processo n° 
0004985-24.2011.8.19.0001. Ao Dr. Gerardo Carnevale Ney da 
Silva, Juiz Titular de Direito na 02ª Vara de Família da Comarca 
da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, 
aos interessados e aos devedores de DANIEL LOMANCISKY 
BRAUNSTEIN que no dia 02 (dois) de julho de 2019, a partir das 
13:00horas será levado a Público Leilão, por valor igual ou acima 
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN 
e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório na Travessa 
do Paço, n° 23 - sala 812, Centro, Cep.: 20010-170, leilão este 
que se realizará no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, sito à 
Avenida Erasmo Braga nº115 – Hall dos Elevadores, Centro – Rio 
de Janeiro/RJ, do bem penhorado e avaliado ás fls.416, 417, 778 
e 779. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Sambaíba, 699 - bloco 02 
apto 802 Leblon, e sua correspondente fração ideal, com direito 
a 03 vagas de garagem. O imóvel possui área total de 170M². 
Composto por 04 quartos, sendo um deles suíte; três deles com 
piso em fórmica e um em porcelanato; armários e janelas em 
esquadrias de alumínio; dois quartos atendidos também pela 
varanda; Banheiro de suíte com box em blindex, pia em mármore 
e piso em porcelanato; Banheiro social com banheira, pia em 
mármore, pia em mármore, piso em porcelanato e paredes em 
pastilhas; sala com piso em porcelanato; varanda com porta em 
esquadria de alumínio e vidro, toda mobiliada; cozinha com piso em 
cerâmica, pia em inox e armários; área de serviço (com lavanderia) 
e dependências completas para empregada; água aquecida á gás 
(boiller); entrada social e de serviço; Se encontra o mesmo em 
ótimo estado de uso e conservação, não apresentando problemas 
elétricos ou hidráulicos aparentes, todo mobiliado, uma vez que os 
Autores residem no local. O prédio onde se localiza o bem tem 
aproximadamente36 anos de construção (1982), se constituindo 
em três blocos de apartamentos, possuindo 10 pavimentos cada, 
com 04 unidades por andar; 02 elevadores em cada bloco, portaria 
24 horas e área de lazer com piscina. Se situa em bairro nobre no 
Rio de Janeiro (Leblon), na região denominada ’’Alto Leblon’’. Será 
levado a leilão 50% do imóvel, valor equivalente a R$ 1.450.000,00 
(hum milhão e quatrocentos cinquenta mil reais). Rio de janeiro, 
14 de novembro de 2018. E na segunda praça pela melhor oferta 
a partir de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte cinco mil reais). 
Constam débitos de IPTU no valor de R$5.398,28 (cinco mil 
trezentos noventa oito reais e vinte oito centavos), de FUNESBOM 
no valor de R$591,98 (quinhentos noventa e um reais e noventa oito 
centavos) e possíveis débitos de condomínio serão informados até 
a data do leilão. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido 
no dia 09 (nove) de julho de 2019 no mesmo local e o mesmo 
horário, pela oferta acima de 50%, de acordo com o art.886. V. 
do CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento 
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando 
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do 
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento 
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a 
vista e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, 
caput, do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de 
custas de cartório até o máximo permitido por lei, será paga pelo 
arrematante. Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019. Eu, Marcia Lopes 
de Azevedo, _Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. 
(Ass.) Dr. Gerardo Carnevale Ney da Silva, MMO _Dr. Juiz.

Santos Dumont e Congonhas 
vão para a iniciativa privada

Mais 44 aeroportos da Em-
presa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária (Infraero) 
estarão no comando da incia-
tiva privada até 2022. É o que 
pretende o governo federal. 
Nessa conta, estão incluídos os 
aeroportos Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, e Congonhas, 
em São Paulo. A informação foi 
confirmada nesta segunda-feira 
pelo ministro da infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas, 
que participou de reunião com 
o Conselho Empresarial do 
Grupo de Líderes Empresariais 
(Lide), no Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro.

O ministro lembrou que o 
governo testou em março o 
modelo de leilão (5ª rodada 
de concessões de aeroportos e 
que contou com a concorrên-
cia de 9 consórcios habilita-
dos) de concessão em blocos 
com 12 aeroportos e avalia que 
o resultado foi bem-sucedido. 
“O modelo deu certo, foi bem 
aceito, os investidores vieram 
e tivemos ágios bastante in-

teressantes”. O resultado do 
leilão, realizado pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), rendeu ao Governo 
Federal uma arrecadação de 
R$ 4,2 bilhões ao longo de 30 
anos, que é o prazo de conces-
são estabelecido. Desse total, 
R$ 2,377 bilhões – incluindo 
o lance mínimo e o ágio ofer-
tado – foram pagos à vista na 
assinatura do contrato.

Os blocos Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste foram 
arrematados com ágio total de 
R$ 2,15 bilhões em relação ao 
lance mínimo de R$ 218,7 mi-
lhões estabelecido no edital. O 
Bloco Nordeste, formado pe-
los aeroportos de Recife (PE), 
Maceió (AL), João Pessoa 
(PB), Aracaju (SE), Campina 
Grande (PB) e Juazeiro do 
Norte (CE), foi arrematado 
pelo consórcio AENA Desar-
rollo Internacional SME S.A. 
por R$ 1,9 bilhão, com ágio 
de 1.010% em relação ao lan-
ce mínimo inicial, de R$ 171 
milhões.

Começa a discussão das mudanças 
no funcionamento do PPI 

Será instalada nesta quar-
ta-feira, com eleição do pre-
sidente e do vice, a comissão 
mista do Congresso Nacional 
destinada a examinar e emi-
tir parecer sobre a Medida 
Provisória (MP) 882/2019, 
que promove alterações no 
funcionamento do Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos (PPI) do governo federal

O texto também expande 
o papel do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) no 
PPI e em desestatizações. A 
reunião está marcada para 
as 14h30, na sala 6 da Ala 
Senador Nilo Coelho, infor-
mou a agência Senado

Com a proposta, a Secretaria 
Especial do PPI (SPPI), vincu-
lada à Secretaria de Governo da 
Presidência da República, ga-
nha atribuições mais detalhadas 
na sua legislação específica (Lei 
13.334, de 2016). Entre as res-
ponsabilidades, estão fomentar 

a integração no setor de infraes-
trutura, apoiar projetos do PPI 
junto a instituições financeiras, 
propor melhorias regulatórias 
e promover o diálogo entre os 
setores público e privado.

O BNDES passará a as-
sumir atribuições que ca-
biam ao Fundo de Apoio à 
Estruturação de Parcerias 
(Faep). De acordo com a 
MP, a partir de agora é o 
banco que deverá ser con-
tratado por órgãos e enti-
dades da administração pú-
blica para prestar serviços 
técnicos na estruturação de 
contratos de parceria e de 
medidas de desestatização.

Outros dispositivos da MP 
tratam do setor de transportes, 
ampliando a esfera de respon-
sabilidades do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e refor-
mulando o funcionamento do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran).

Concessão da Avianca  
é suspensa pela Anac

A Avianca Brasil não con-
seguiu cumprir as exigências 
estabelecidas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e com isso teve sua 
concessão suspensa para ex-
ploração de serviço de trans-
porte aéreo público regular de 
passageiro e carga. A determi-
nação foi publicada no Diário 
Oficial da União desta segun-
da-feira. O motivo foi que a 
aérea não teria cumprido cláu-
sula do contrato de concessão, 
celebrado em 19 de janeiro de 
2018, que prevê a obrigação 
de manutenção das condições 
exigidas no momento da ob-
tenção da outorga.

Em 24 de maio, a Anac 
suspendeu cautelarmente to-
dos os voos da Avianca Bra-
sil e solicitou a comprovação 
de capacidade operacional da 
companhia em manter os ser-
viços com segurança. Segun-
do a agência reguladora, serão 
ouvidos interessados nos slots 
da aérea em Congonhas no 
decorrer desta semana.

A Avianca, que entrou em 
dezembro do ano passado 
com pedido de recuperação 
judicial, tem dívida que já 
ultrapassa R$ 2,8 bilhões. 

A participação da empresa 
no mercado aéreo doméstico 
caiu 90,3% em maio deste ano, 
na comparação com maio de 
2018, passando de 14,1% para 
1,4%, informou a Anac. Latam, 
Gol e Azul registraram aumen-
to na sua participação no mer-
cado nacional. A Azul, a que 
mais cresceu, aumentou sua 
participação em 35,7%, pas-
sando de 18,5% para 25,1%. A 
participação da Gol passou de 
34,8% para 38,1% e da Latam 
passou de 32,2% para 35%.

Além da suspensão de 
concessão, a Anac decidiu 
também pela imediata redis-
tribuição dos slots (direito 
de pousos e decolagens de 
aeroportos) que deixaram 
de ser operados pela Avian-
ca nos aeroportos de Guaru-
lhos (GRU), Santos Dumont 
(SDU) e Recife (REC).
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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, 
na sede da Sociedade, na Rua da Candelária nº 65 - 2º ao 14º andares - Centro, nesta 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária 
ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, Companhia fechada, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 42.540.211/0001-67, 
controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, representando 
99,91% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas no “Livro n.º 03 de 
Presença de Acionistas”, folha 31. Verificada a existência de “quorum”, assumiu a 
presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 10º do Estatuto Social, o acionista 
Augusto Parente Martins dos Santos, em substituição ao Presidente do Conselho de 
Administração, Antônio Varejão de Godoy, tendo sido escolhido para secretariar a 
reunião o Sr. Ricardo César Quintella Lioy, nos termos do mesmo Artigo 10, § 1º do 
Estatuto Social da Eletronuclear. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o 
presidente declarou instaurada a 43ª Assembleia Geral Ordinária, registrando a 
presença da representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, 
Cristiane Vieira de Paiva Villela, OAB/RJ nº 133.775, representando o Conselho Fiscal 
da Eletronuclear, o Conselheiro Marcos José Lopes, representando o Conselho de 
Administração da Eletronuclear, o Conselheiro  Leonam dos Santos Guimarães, o 
representante da KPMG Auditores Independentes Raphael Quinaud de Souza. Em 
prosseguimento, comunicou que a Assembleia Geral Ordinária foi regularmente 
convocada conforme anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro (Parte V), nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2019, respectivamente às folhas 
números 26, 38 e 123, e nas edições dos dias 18, 19 e 23 de abril de 2019 do Jornal 
Monitor Mercantil, respectivamente às páginas 03, 08 e 03, anúncios esses do 
seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de abril 
de 2019, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, 
Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração Controles Internos e das 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; 2) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; 3) Eleição de membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal e fixação da remuneração dos administradores e dos membros do 
Conselho Fiscal, observada a legislação aplicável, nos termos do inciso III do artigo 10 
do Estatuto Social da Eletronuclear. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019. Antônio 
Varejão de Godoy - Presidente do Conselho de Administração.” Feita a leitura do edital 
de convocação, passou-se a deliberação da “ordem do dia”. O presidente da 
Assembleia comunicou que o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Contábeis completas com as respectivas Notas Explicativas e os pareceres do 
Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2018, foram 
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) no dia 17 de abril de 
2019, às páginas 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, , 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117 e no Jornal Valor Econômico, edição do dia 17 
de abril de 2019, às páginas E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 
E16, E17, E18, E19, E20, E21e E22, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 289, 
da Lei n.º 6.404, de 15/12/76. Logo após, o presidente submeteu à deliberação da 
Assembleia Geral os documentos relativos ao primeiro item da ordem do dia, propondo 
a dispensa da leitura dos mesmos, inclusive da Deliberação do Conselho de 
Administração DCA n.º 391.002/19, de 22/03/19, pelo fato de serem do conhecimento 
dos presentes. A seguir, a representante da ELETROBRAS, acionista controlador, 
votou pela aprovação do relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da ELETRONUCLEAR, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor 
Adicionado e as Notas Explicativas, acompanhadas dos pareceres dos Auditores 
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2018. 
Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Aprovada a proposta, a Assembleia 
Geral decidiu, ainda, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei n.º 6.404/76, dispensar a 
transcrição em ata dos referidos documentos que, então, foram identificados e 
autenticados para permanecerem nos arquivos da Companhia. Considerado aprovado 
o primeiro item, o presidente passou ao segundo item da ordem do dia, submetendo à 
consideração da Assembleia Geral Ordinária: Destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Com a palavra, a representante da 
ELETROBRAS, acionista controlador, votou pela aprovação da proposta da 
Companhia de não distribuição de dividendos. Os demais acionistas presentes 
acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos. Ato contínuo, o presidente passou ao terceiro item da ordem do dia, 
submetendo à consideração da Assembleia Geral a eleição de membros do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal e a fixação da remuneração dos administradores 
e dos membros do Conselho Fiscal, observada a legislação aplicável, nos termos do 
inciso III do artigo 10 do Estatuto Social da Eletronuclear. Com a palavra, a 
representante da ELETROBRAS, acionista controlador, propôs a Eleição dos 
seguintes membros para integrar o Conselho de Administração: Leonam dos Santos 
Guimarães, brasileiro, casado, graduado em Ciências Navais e em Engenharia Naval 
e Oceânica, portador da carteira de identidade nº 05.428.331-2, expedida pelo Detran/
RJ em 11/10/2011, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 
nº 466.200.367-91, residente e domiciliado na Av. Portugal 64, apto 601, Urca, CEP 
22 2910-50 - Rio de Janeiro/ RJ; Leonardo de Paiva Rocha, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2015468633, expedida pelo CREA/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 598.802.797-00, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo, na rua Professor Eduardo Monteiro, nº 65, bairro Jardim Leonor, CEP 
05614-120, como Conselheiro independente; Fábio Malina Losso, brasileiro, casado, 
advogado, portador da carteira de identidade nº 5.797.964-0, expedida pelo IIPR 
inscrito no CPF/MF sob o nº 015.713.439-38, residente e domiciliado, na rua Barão do 
Serro Azul, 395, 3º andar, Curitiba, Paraná, CEP 80.020-18, como Conselheiro 
independente; Marcio Szechtman, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador 
da carteira de identidade n.º 33.53.575, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 155.239.268-68, residente e domiciliado na Rua 
Faro, n.º 255, casa 14, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22461-020; e Luiz 
Augusto Pereira de Andrade Figueira, brasileiro, casado, bacharel em matemática, 
portador da carteira de identidade nº 06.241.634-2, expedida pela SSP/RJ, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)sob o nº 844.097.897-91, residente e domiciliado 
na Rua Honório de Barros, 41 apto. 303, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, 
CEP 22.250-12. Quanto ao indicado pelo Ministério da Economia – ME, considerando 
o Ofício Circular SEI nº 01/2019/Fazenda/SEDD/ME, a representante da 
ELETROBRAS, acionista controlador, votou pela retirada de pauta do item que trata 

da eleição do Conselheiro de Administração, representante do Ministério da Economia, vaga 
atualmente ocupada pelo Sr. Jailor Capelossi Carneiro, o prazo de gestão do Sr. Jailor 
Capelossi Carneiro, ficará estendido nos termos do §4º, do Art. 150 da Lei 6.404/76, até 
que seja efetuada nova indicação e se completem as etapas formais de avaliação de 
elegibilidade e respectiva eleição. Ratificar a eleição do Sr. Paulo Artur Pimentel Tavares 
da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 06.729.495-9, 
expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 
n.º 002.629.417-67, residente e domiciliado na Rua Pernambuco nº 12, Vila Residencial de 
Mambucaba, Paraty, Rio de Janeiro, CEP 23.970-000, como Conselheiro de Administração 
representante dos empregados da Companhia, nos termos da Lei Nº 12.353, de 28/12/2010, 
homologado em 29 de março de 2019, pelo Diretor Presidente de Eletronuclear, por meio 
de Comunicado da Comissão Eleitoral da Eletronuclear para o mandato de dois anos, com 
vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Os demais acionistas presentes 
acompanharam o voto do acionista controlador. Ato contínuo, o presidente declarou eleitos 
como membros do Conselho de Administração, todos, à exceção do Sr. Jailor Capelossi 
Carneiro, para cumprir mandato a contar desta Assembleia Geral Ordinária até a data em 
que for realizada a Assembleia Geral Ordinária do ano 2021. Portanto, o Conselho de 
Administração da ELETRONUCLEAR fica assim constituído: Luiz Augusto Pereira de 
Andrade Figueira, Marcio Szechtman, Leonam dos Santos Guimarães, Leonardo de 
Paiva Rocha, Fábio Malina Losso, Jailor Capelossi Carneiro, representante do 
Ministério da Economia e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, representante dos 
empregados da ELETRONUCLEAR. Ato Contínuo, o presidente convidou os acionistas a 
proceder a eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo em vista o término, nesta data, 
dos atuais mandatos. Com a palavra, a representante da ELETROBRAS, acionista 
controlador, propôs a eleição dos membros titulares, os Srs. Marcos José Lopes, brasileiro, 
casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da carteira de identidade nº 115829590, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 089.108.327-
89, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Miguez nº 61 apto 202, Copacabana, Rio de 
Janeiro – RJ, CEP 22.060-021; Luciana Cortez Roriz Pontes, brasileira, casada, 
advogada, portadora da carteira de identidade nº 1926.182, expedida pelo SSP/DF, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 012.188.207-13, residente e domiciliada 
SHTQ, Trecho 01, Quadra 2, Conjunto 13, casa 07, Lago Norte, Brasília, DF e Marcelo 
Saraiva Cavalcanti, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 1366004, 
expedida pelo SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 
n.º 666.510.421-49, residente e domiciliado no Condomínio RK, Conj. Antares, QD. L, Casa 
10, Sobradinho/DF, CEP 73.252-200. Como membros suplentes, os Srs. Rodrigo Parente 
Vives, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 
nº 1137958, expedida pelo SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 
n.º 770.124.371-20, residente e domiciliado na SQNNº212, Bloco H, apto 201, Brasília, DF, 
CEP 70.864-000. Os dois conselheiros acima qualificados (titular e suplente) foram 
indicados pelo Ministério da Economia, no exercício dos respectivos cargos, nos termos do 
Ofício Circular SEI nº 01/Fazenda/SEDD/ME, até que o Ministério da Economia efetue nova 
indicação e se completem as etapas formais de avaliação de elegibilidade e respectiva 
eleição. Pedro Paulo da Cunha, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, 
portador da carteira de identidade n.º 055.941-2, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 813.693.957-87, residente e domiciliado na 
Rua Dona Mariana, 53, apto. 1302 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.280-020; e 
Waldir Antonio Gervásio, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da 
carteira de identidade n.º 711.042 – expedida pelo SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) sob o n.º 372.862.341-53, endereço profissional Esplanada dos Ministérios 
Bloco U, sala 839, Brasília – Distrito Federal, CEP 70.065.900. Os Srs. Marcelo Saraiva 
Cavalcanti e Rodrigo Parente Vives, indicados pelo Ministério da Economia, serão 
mantidos como Conselheiros Fiscais titular e suplente, respectivamente, até que o Ministério 
da Economia efetue nova indicação e se completem as etapas formais de avaliação de 
elegibilidade e respectiva eleição, nos termos do Ofício Circular SEI nº 01/Fazenda/SEDD/
ME.  Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Em 
sequência, o presidente declarou eleitos como membros do Conselho Fiscal da 
ELETRONUCLEAR, todos, à exceção dos Srs. Marcelo Saraiva Cavalcanti e Rodrigo 
Parente Vives, para cumprir mandato a contar desta Assembleia Geral até a data em que 
for realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2021. O Conselho Fiscal da ELETRONUCLEAR 
fica assim constituído: Membros Titulares: Marcos José Lopes (Representante da 
Eletrobras), Luciana Cortez Roriz Pontes (Representante do Ministério de Minas e 
Energia) e Marcelo Saraiva Cavalcanti (Representante do Ministério da Economia – 
Tesouro Nacional); Membros Suplentes: Pedro Paulo da Cunha (Representante da 
Eletrobras), Waldir Antonio Gervásio (Representante do Ministério de Minas e 
Energia) e Rodrigo Parente Vives (Representante do Ministério da Economia – 
Tesouro Nacional). Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista 
controlador. Em prosseguimento ao item 3, a representante da ELETROBRAS, acionista 
controlador, votou pela retirada de pauta do item que trata da deliberação da remuneração 
da Diretoria Executiva, dos Conselheiros de Administração e Fiscal, considerando orientação 
da SEST com base no item, 9.3 do Acórdão do TCU nº 830/2019, de 10/04/2019 que 
determinou “cautelarmente que a Eletrobras se abstenha de deliberar sobre possível 
concessão de aumento remuneratório de qualquer espécie para sua diretoria, até que esta 
Corte realize a análise de informações acerca da situação financeira da estatal, em particular, 
da existência de indícios de dependência do Tesouro Nacional”. Em caso de decisão 
posterior do TCU, sobre revisão da medida cautelar que autorize a deliberação sobre a 
matéria, o Conselho de Administração da Companhia deverá convocar nova Assembleia 
Geral de Acionistas, enquanto não houver decisão definitiva por parte do TCU, os 
pagamentos efetuados à Diretoria Executiva, Conselheiros de Administração e Fiscal 
permanecem nos mesmos montantes aprovados na Assembleia Geral Ordinária para o 
exercício 2018/2019 conforme, Nota Técnica SEST nº 6513/2018-MP. Os demais acionistas 
presentes acompanharam a proposição do acionista controlador, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos. O Presidente registrou que o voto do acionista controlador esta 
consignado na Resolução de Diretoria Executiva RES-238/2019, de 22/04/2019. Nada mais 
havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da ata, após lida, 
aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelo representante da Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e por mim Ricardo César Quintella Lioy, 
Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro 26 de abril de 2019. aa) Augusto Parente Martins 
dos Santos – Acionista e Presidente da Assembleia Geral Ordinária; Cristiane Vieira de 
Paiva Villela - OAB/RJ nº 133.775 - Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRAS; Ricardo César Quintella Lioy – Acionista e Secretário da Assembleia. 
Declaro na qualidade de Secretário da 43ª Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras 
Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, que o texto acima é transcrição integral e fiel da 
ata, que constituirá as folhas de números 113 (cento e treze) a 116 (cento e dezesseis) do 
livro próprio. a) Ricardo César Quintella Lioy – Secretário da Assembleia. JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento e o arquivamento 
em 11/06/2019, e o registro sob o número 00003647746.

CNPJ n.º 42.540.211/0001-67
NIRE n.º 33300158006

ATA DA 43ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - 
ELETRONUCLEAR REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, 
com escritório à Av. Angélica, n° 1.996, 6° andar, Higienópolis, 
em São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora 
Fiduciária BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, inscrita no 
CNPJ sob n° 14.511.781/0001-93, com sede na Av. Sete de 
Setembro n° 4.571, Sobreloja, Bairro Batel, Curitiba/PR, nos 
termos da Escritura Pública de Alienação Fiduciária, lavrada 
em 18/07/2013, Livro SB-471, fls. 176, no 15º Ofício do Rio de 
Janeiro/RJ e nos termos do Instrumento Particular de Cessão 
de crédito, datado de 18/01/2017, no qual figuram como 
Devedores Fiduciantes MARCO ANTONIO GOMES NOGUEIRA, 
brasileiro, empresário, IIRGD.SSP/SP nº 55944590-8, CPF nº 
548.231.707-25, e sua mulher CRISTIANE QUITETE NOGUEIRA, 
brasileira, do lar, identidade SSP/SP nº 55944521-0, CPF nº 
008.509.547-89, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes em São Paulo/
SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
12 de julho de 2.019, às 10:05 horas, à Av. Angélica, 1.996, 3° 
andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.006.368,53 
(dois milhões e seis mil e trezentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e três centavos), o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade já consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído por um Apartamento nº 301, do Bloco 3 do prédio 
situado na Estrada da Barra da Tijuca nº 231, na Freguesia 
de Jacarepaguá, com direito a 3 vagas de garagem cobertas 
situadas no subsolo do Grupo B e correspondente fração ideal 
de 0,0085 para o apartamento e respectivo terreno designado 
por lote 1, do Pal 47059, melhor descrito e caracterizado em 
suas medias e confrontações na Matrícula nº 332.253 do 9º 
Oficial de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Obs.: 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97 e parágrafo único. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19 
de julho de 2.019, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
1.174.830,96 (um milhão e cento e setenta e quatro mil e oitocentos 
e trinta reais e noventa e seis centavos).  Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.zukerman.com.br  e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.   
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através 
do www.zukerman.com.br  , respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de 
modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.  A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou 
reforma, será objeto de regularização e os encargos junto 
aos órgãos competentes por conta do adquirente.  O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o 
imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de 
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão.  O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. A 
Ata de arrematação será firmada em até 05 dias da data do 
leilão e a Escritura Pública de Compra e Venda será lavrada 
em até 60 dias, em Tabelionato de Notas a ser indicado pela 
Credora Fiduciária.  O horário mencionado neste edital, no 
site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.  
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/MF nº 28.789.998/0001-74 - NIRE 33.3.0031176-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da KATRIUM 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede 
da Companhia, localizada na Estrada João Paulo, 530, parte, Honório 
Gurgel, CEP 21512-000, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 03 de 
julho de 2019, às 10:30 hrs, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Analisar as contas da administração, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; e 2. Eleição do Conselho de Administração. Rio de 
Janeiro, 25 de junho de 2019. José Rosenberg Furer, Diretor.

Lucro líquido da Caixa cresce quase 23% no trimestre 
Banco espera 
economizar  
R$ 716,1 mi com 
3,5 mil empregados 
afastados via PDV

“Surpreendente”. Foi as-
sim que o presidente da Caixa 
Econômica, Pedro Guima-
rães, resumiu os resultados da 
instituição no primeiro trimes-
tre.  O banco registrou no pe-
ríodo lucro líquido contábil 
de R$ 3,9 bilhões, avanço de 
22,9% em 12 meses. Segun-
do Guimarães, o resultado 
ficou acima das expectativas 
uma vez que a instituição 
passava por reestruturação 
durante os dois primeiros 
meses do ano. As loterias ar-
recadaram R$ 3,3 bilhões.

Com base nesses resul-
tados, a direção da Caixa 
anunciou que o banco de-
volverá, até o final de julho, 
R$ 7 bilhões ao Tesouro 
Nacional, valor relativo aos 
empréstimos obtidos pelo 
banco junto ao órgão. E até 
o final deste ano a ideia é 
chegar a R$ 20 bilhões. A dí-
vida total da instituição com 
o Tesouro chega a R$ 40,2 
bilhões. 

“Nem eu esperava esse 
resultado, porque em janeiro 
e fevereiro estivemos em re-
estruturação”, declarou Gui-
marães nesta segunda-feira 
ao divulgar o balanço trimes-
tral, que apresentou redução 

de 24,4% nas despesas de 
provisão para devedores du-
vidosos de R$ 2,8 bilhões no 
primeiro trimestre de 2019, e 
aumento de 2,3% nas recei-
tas de prestação de serviços, 
que chegaram a um total de 
R$ 6,5 bilhões até março.

O resultado operacio-
nal alcançou R$ 4,5 bilhões, 
evolução de 1,9% em rela-
ção ao apurado no primeiro 
trimestre de 2018. Com o 
começo da nova gestão, a 
Caixa iniciou o processo de 
redirecionamento de sua es-
tratégia, baseada nas premis-
sas de ser um banco rentável 
e com foco na valorização 
da sociedade brasileira. Para 
tanto, foram definidos 7 ei-
xos para os próximos anos, 
englobando: Meritocracia, 
Controle de Custo, Crédito, 
Governança, Monetização 
de Ativos, Mais Brasil e Le-
gado.

A Caixa tem seu maior 
foco negocial na habitação 
e está reforçando a atuação 
no setor de crédito imobili-
ário com recursos da pou-
pança, o Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), e na habitação po-
pular, e executou um reali-
nhamento estratégico na car-
teira de crédito para grandes 
empresas, que reduziu 40% 
se comparada ao primeiro 
trimestre de 2018. “A Caixa 
está diminuindo a concentra-
ção dessas operações, garan-
tindo uma carteira mais pul-
verizada e capaz de apoiar 
o crescimento de um maior 
número de empresas”, citou 
o balanço.

Resultados

As despesas com provisão 
para créditos de liquidação 
duvidosa totalizaram R$ 2,8 
bilhões no 1T19, redução de 
24,4% em 12 meses, reflexo 
do recuo de R$ 14,4 bilhões 
na carteira de crédito e pela 
mudança de sua composi-
ção, mais concentrada em 
créditos de baixo risco.

As receitas com presta-
ção de serviços aumentaram 
2,3% em 12 meses, chegan-
do a R$ 6,5 bilhões até mar-
ço de 2019, influenciadas 
pelo aumento de 19,8% nas 
receitas de serviços com fun-
dos de investimento e 8,5% 
nas receitas de convênios e 
cobrança bancária.

As despesas administrati-
vas apresentaram redução de 
R$ 849,3 milhões, em com-
paração ao 4T18, em linha 
com o realinhamento estra-
tégico de diminuir em R$ 
3,0 bilhões em despesas no 
biênio 2019-2020.

Entre outras ações de 
economia, estão previstas 
a devolução de 77 prédios 
comerciais utilizados pela 
Caixa no País, que devem 
proporcionar uma economia 
estimada de R$ 200 milhões 
por ano. Além disso, está 
aberto novo PDV (Programa 
de Desligamento Voluntá-
rio), com público alvo de 3,5 
mil empregados. A estima-
tiva é que o programa gere 
economia anual de R$ 716,1 
milhões com o payback em 
16 meses.

O Índice de Basileia atin-
giu 20,1%, superior ao míni-

mo de 11,0% regulamentado 
pelas Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional nº 4.192 
e 4.193, que normatizam no 
Brasil as recomendações do 
Comitê de Supervisão Ban-
cária de Basileia relativas à 
estrutura de capital das insti-
tuições financeiras.

Carteira de crédito 

A carteira de crédito am-
pla da Caixa alcançou saldo 
de R$ 685,8 bilhões em mar-
ço de 2019, redução de 2,0% 
em 12 meses, impactada es-
sencialmente pela redução 
de 18,0% na carteira de cré-
dito comercial para pessoas 
físicas e jurídicas.

Esse recuo foi motivado, 
principalmente, pelo repo-
sicionamento estratégico 
no crédito, que prioriza a 
concessão para os segmen-
tos ligados a microempresa 
e MPE, fomento de crédito 
imobiliário e ampliação das 
operações para a classe mé-
dia através de recursos da 
poupança e aumento da car-
teira de crédito consignado.

Crédito imobiliário

A Caixa manteve a lide-
rança no mercado de crédito 
imobiliário, com o ganho de 
0,3 p.p. frente ao 1T18, totali-
zando 68,8% de participação. 
O saldo da carteira de crédito 
habitacional cresceu 3,3% em 
12 meses e chegou a R$ 447,4 
bilhões em março de 2019, 
dos quais R$ 269,9 bilhões fo-
ram concedidos com recursos 
FGTS e R$ 177,5 bilhões com 

recursos Caixa/SBPE.

Saldo da poupança

As captações totais apre-
sentaram saldo de R$ 971,4 
bilhões em março de 2019. 
Os depósitos à vista totali-
zaram R$ 28,0 bilhões, evo-
lução de 1,3% em 12 meses. 
A poupança apresentou sal-
do de R$ 296,6 bilhões, alta 
de 6,4% em 12 meses. Com 
esse saldo, a Caixa manteve-
se na liderança do mercado, 
com 37,4% de participação.

Em março de 2019, a em-
presa possuía 78,7 milhões 
de contas de poupança, in-
cremento de 2,8 milhões de 
contas em relação ao regis-
trado em março de 2018. As 
letras imobiliárias, hipotecá-
rias, financeiras e agrícolas 
totalizaram R$ 60,0 bilhões, 
redução de 43,7% em 12 
meses, em linha com a estra-
tégia de captação da Caixa.

A empresa encerrou o pri-
meiro trimestre de 2019 com 
um patrimônio líquido de R$ 
85,6 bilhões, um incremen-
to de 11,1% em comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior. A variação de R$ 8,6 
bilhões no patrimônio líquido 
em 12 meses foi decorrente, 
principalmente, da evolução 
de 41,0% nas reservas de lu-
cro em função da maior gera-
ção de resultados.

Loterias

As loterias Caixa arre-
cadaram R$ 3,3 bilhões no 
1T19, mantendo o patamar 
alcançado no 1T18. Dentre 

os valores arrecadados, cer-
ca de R$ 1,2 bilhão foram 
transferidos, no período, aos 
programas sociais do Go-
verno Federal nas áreas de 
seguridade social, esporte, 
cultura, segurança pública, 
educação e saúde, o que cor-
responde a 37,2% do total. 

Odebrecht 

Sobre o caso Odebrecht, 
Guimarães explicou que o 
banco se precaveu de even-
tuais riscos decorrentes da 
recuperação judicial da em-
presa, por meio de provisio-
namentos feitos no final de 
2018. “Fizemos provisões 
porque era óbvia a neces-
sidade de recuperação judi-
cial pela empresa. Estamos 
muito tranquilos quanto a 
isso”, disse acrescentando 
que a expectativa de perda 
tende a zero, a “menos que 
as garantias de imóveis se-
jam todas menores do que o 
apresentado”, acrescentou.

De acordo com a agência 
Brasil, Guimarães disse que 
o nível de provisionamen-
to planejado pelo banco, de 
cerca de R$ 500 milhões, 
inclui, ainda, cerca de 10 ou-
tras empresas do grupo que 
ainda não entraram, mas que 
provavelmente terão de en-
trar em recuperação judicial.

Em relação a venda de ati-
vos, o executivo informou 
que a Caixa pretende vender a 
participação que tem no banco 
Pan. “Nós planejamos sair des-
se banco. Inclusive já estamos 
conversando sobre isso com 
nosso sócio, que é o BTG”.


