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Lira quer 
debitar a 
estados PPI
da Petrobras

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou à Agência Câmara que 
pretende colocar em discussão e 
votação a proposta que unifica em 
todo o País as alíquotas do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) incidentes 
sobre combustíveis (PLP 16/21). 
A lista inclui gasolina, diesel, bio-
diesel, etanol e gás natural e de 
cozinha, além de vários outros de-
rivados de petróleo.

Ele criticou o anúncio da Pe-
trobras de aumento no preço do 
óleo diesel feito nesta terça-feira. 
A proposta de Lira, porém, não 
muda a Política de Paridade de 
Importação (PPI) da estatal, res-
ponsável pelo alto custo dos com-
bustíveis nos postos brasileiros.

“A Câmara Federal cumpre seu 
papel e dá sustentação a um gover-
no que precisa do apoio do Parla-
mento para aprovar as reformas 
que o Brasil precisa. Mas ninguém 
aguenta dólar alto e combustível 
alto. E sabe o que faz o combus-
tível ficar caro? São os impostos 
estaduais”, tergiversou Lira.

O ICMS é um tributo de natu-
reza estadual. Atualmente, o im-
posto é recolhido em geral na ori-
gem, e as alíquotas são diferentes 
nos estados e no Distrito Federal. 
Variam também conforme o tipo 
de produto – na média das regiões 
metropolitanas, são de 14% para 
o diesel e 29% para a gasolina, por 
exemplo.

O preço do diesel cobrado pela 
Petrobras às distribuidoras passa-
rá de R$ 2,81 para R$ 3,06 nesta 
quarta-feira. Página 8

Advogada Bruna Morato e senador Randolfe Rodrigues na CPI da Pandemia

Economia se juntou a negacionistas 
para combater medidas contra Covid

Recuperação de bares e restaurantes 
pode levar ao menos dois anos
Serviço de entregas já representa 39% do faturamento

Levantamento da série 
Covid-19, realizado pela 
Associação Nacional de 

Restaurantes (ANR) mostra que 
62% das empresas entre restau-
rantes, bares, cafés e lanchonetes 
ainda não recuperaram as vendas 
em relação à pré-pandemia, na 
comparação de julho de 2021 com 
julho de 2019; 13% já conseguem 
faturar nos mesmos níveis e ou-
tros 25% afirmaram que supera-
ram a receita no mesmo período.

O nível de endividamento das 
empresas do setor segue alto: 55% 

dos bares, restaurantes, cafés e 
lanchonetes se declaram endivida-
dos. Desse total, 78% devem para 
bancos, 57% estão com impostos 
em atraso, 24% têm dívidas com 
fornecedores e 14% afirmam ter 
pendências trabalhistas. Do total 
de endividados, 48% afirmaram 
que devem levar mais de dois anos 
para pagar seus débitos e 63% dis-
seram que vão aderir a planos de 
parcelamento, como o Refis e ou-
tros anunciados pelos governos 
(federal, estadual ou municipal).

Outro dado relevante diz res-

peito à expansão do delivery. 
Em média, a receita com entre-
gas já representa 39% do total 
do faturamento das empresas. 
O número era de 24% antes da 
pandemia.

A pesquisa, feita em parce-
ria com a consultoria Galunion 
e o Instituto Foodservice Brasil 
(IFB), foi feita entre 12 de agosto 
e 8 de setembro, contou com 800 
empresas de diversos perfis – de 
redes a independentes – de todos 
os estados brasileiros, que repre-
sentam 22.907 lojas.

Na CPI, advogada denuncia aliança com gabinete paralelo

No início da pandemia, 
Pedro Batista Jr., diretor 
da operadora de planos 

de saúde Prevent Senior, tentou 
aproximar-se do então ministro 
da Saúde Luiz, Henrique Mandet-
ta, que fizera críticas à empresa 
após várias mortes por Covid-19 
no hospital Sancta Maggiore, em 
São Paulo.

Sem êxito na aproximação, a 
Prevent Senior teria fechado uma 
espécie de aliança com um conjun-
to de médicos que assessoravam o 
Governo Federal, o que veio a ser 
conhecido como gabinete parale-
lo, “totalmente alinhados com o 
Ministério da Economia”.

A denúncia foi feita à CPI da 
Pandemia pela advogada Bruna 
Mendes Morato, representante de 

12 médicos da operadora. A ad-
vogada é a responsável por ajudar 
médicos a elaborar um dossiê com 
denúncias envolvendo a empresa.

“Existia um interesse do Mi-
nistério da Economia para que o 
país não parasse. Existia um pla-
no para que as pessoas pudessem 
sair às ruas sem medo. Em reu-
nião promovida pela Prevent Se-
nior com médicos [foi anunciada] 
uma colaboração da instituição 
para produção de informações que 
convergissem com essa teoria: de 
que é possível utilizar determinado 
tratamento como proteção — de-
nunciou Bruna, que ressalvou nun-
ca ter ouvido o nome do ministro 
Paulo Guedes nas conversas.

“O fato novo é a relação desse 
gabinete paralelo com o Minis-

tério da Economia”, apontou o 
relator da CPI, Renan Calheiros 
(MDB-AL). Entre os integrantes 
do chamado gabinete paralelo 
estariam Nise Yamaguchi, Paulo 
Zanotto e Anthony Wong. Este 
faleceu de Covid em um dos hos-
pitais da Prevent Senior, embora 
no atestado de óbito conste outra 
causa de morte.

Para Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), “diante das informa-
ções que estamos tendo acesso 
no depoimento da advogada 
Bruna Morato, é urgente marcar 
a oitiva do secretário de Políti-
ca Econômica do Ministério da 
Economia. Caso não compareça 
à CPI semana que vem, é ine-
vitável a presença do ministro 
Paulo Guedes”. Página 3

Proposta no 
Senado ameaça 
negócios das 
Big Tech

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) leu o seu relatório 
favorável ao projeto que classifica 
como prática abusiva o uso de da-
dos pessoais coletados na internet 
para oferecer produtos e serviços 
a preços distintos para públicos 
diferentes (PL 97/2020).

Utilizar dados pessoais para 
vender produtos e serviços é o 
modelo de negócios usados pelas 
Big Tech, como Google e Face-
book, embora a prática de preços 
diferenciados não seja comum.

A matéria, de autoria do se-
nador licenciado Ciro Nogueira 
(PP-PI), deve ser votada na pró-
xima reunião da Comissão de 
Transparência, Governança, Fis-
calização e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC), em caráter 
terminativo, na próxima terça-
-feira (5).

O projeto acrescenta dispositi-
vos ao Código de Defesa do Con-
sumidor (Lei 8.078, de 1990) para 
tornar obrigatório que o anúncio 
de produtos e serviços por redes 
sociais informe claramente o pre-
ço. Pelos termos do projeto, esse 
preço deverá ser o mesmo para 
todos os clientes. A regra valerá 
mesmo se a entrega dos dados 
pessoais tiver sido feita de for-
ma voluntária pelo consumidor. 
Quem infringir a previsão poderá 
ser multado e condenado a até um 
ano de detenção.

AgroGalaxy 
conversa sobre 
expansão e 
safra 2022

O CFO do AgroGalaxy, Mau-
ricio Puliti, conversou com João 
Daronco, analista (CNPI) da Suno 
Research, sobre o plano de expan-
são de lojas da companhia após 
IPO (oferta de ações no mercado) 
feito em julho. Puliti destacou o 
crescimento dos estabelecimentos 
físicos, assim como a venda onli-
ne: “No final de junho, atingimos 
mais de R$ 1 bilhão em vendas 
por meios digitais, desde que co-
meçamos a implementá-los em 
outubro do ano passado.”

O executivo falou também so-
bre as perspectivas para o ano safra 
2021/2022 e o preço da soja para o 
próximo semestre, que ele acredita 
manterá o patamar atual.  Conver-
sa com Investidor, página 8

Roque de Sá/Agência Senado
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Comunismo é 
bicho papão, e 
as finanças não 

estão na primeira 
infância

Punir, 
severamente, o 

assédio comercial 
indevido das 
financeiras
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Ao redor do rabo do gato

Os empréstimos consignados da Previdência Social
Por Alexandre 
Triches

Muitas são as re-
clamações de 
aposentados e 

pensionistas do INSS em 
relação às práticas abusivas 
por parte de financeiras, tra-
tando de empréstimos con-
signados. Dados do Portal 
do Consumidor, do Go-
verno Federal, informam 
que as reclamações mais do 
que dobraram, saltando de 
39.688 para 89.688, no pe-
ríodo de 2019 à 2020 – al-
ta de 124,45%. De todas as 
práticas atualmente consta-
tadas, a mais lesiva é o assé-
dio comercial.

O assédio comercial são 
os atos cometidos pelas 
empresas que oferecem o 

serviço, via telefone, What-
sApp, SMS, ou presencial-
mente, no momento do 
saque da aposentadoria ou, 
até mesmo, à frente das 
agências bancárias, visan-
do a convencer as pessoas 
a contratarem empréstimo 
com desconto na men-
salidade do benefício. O 
empréstimo consignado, 
deve-se reconhecer, possui 
condições bastante vantajo-
sas e pode ser útil às pesso-
as. Ocorre que a oferta do 
serviço deve respeitar a lei, 
o que efetivamente não vem 
acontecendo.

Uma das práticas usuais e 
extremamente lesivas é a re-
alização da chamada telefô-
nica para as pessoas, antes 
mesmos destas obterem ci-
ência que sua aposentadoria 

foi deferida. Outra situação, 
não menos agressiva, é a re-
alização de ligações telefô-
nicas em grande quantidade 
de vezes, todos os dias, mui-
tas vezes alterando o núme-
ro do telefone e até mesmo 
o DDD, evitando assim de 
eventual bloqueio do núme-
ro de origem da chamada.

Às vezes, nos casos mais 
graves, o conteúdo da men-
sagem, por meio do celular, 
tenta criar a ilusão de que a 
oferta do valor é feita pelo 
próprio INSS, sendo que, 

em muitos casos, são cre-
ditados valores relativos a 
empréstimo, na conta do 
beneficiário, sem sua auto-
rização, assim como reno-
vações indevidas.

A propaganda de todo e 
qualquer negócio merece 
limites, assim como a ofer-
ta de produtos e serviços. 
Você não deve receber li-
gações telefônicas a todo 
instante para que decida 
jantar num determinado 
restaurante, comprar um 
perfume, ou até mesmo 
contratar um eletricista. É 
o consumidor quem pro-
cura o fornecedor para ad-
quirir bens ou serviços, e 
não o contrário. Por que, 
então, que com os emprés-
timos consignados tudo é 
diferente?

O assédio comercial em 
si, em comparação com 
outras infrações cometidas, 
talvez até possa não parecer 
a prática lesiva mais grave. 
Mas é, justamente porque o 
público envolvido são pes-
soas idosas e hipossuficien-
tes, desconhecedores de 
seus direitos, que normal-
mente encontram barreiras 
intransponíveis para dar um 
basta na situação lesiva.

Por isso o assunto deve 
ser tratado sob dois enfo-
ques diferentes: os portais 
de reclamação, as ações 
dos órgãos de defesa do 
consumidor e o Poder Ju-
diciário devem controlar as 
práticas abusivas. De certa 
forma isto já vem aconte-
cendo. Todavia, existe uma 
questão de fundo que pre-

cisa ser debatida entre a so-
ciedade, o INSS e o Poder 
Legislativo: a forma equi-
vocada como o serviço é 
ofertado.

Não há justificativa para 
o assédio comercial das fi-
nanceiras junto aos bene-
ficiários do INSS. Salvo a 
existência de um negócio, 
extremamente abusivo, em-
butido na autorização aos 
bancos e financeiras para 
administrar a folha de paga-
mento da Previdência, que 
visa ao lucro a qualquer cus-
to. Mas, então, não bastaria 
apenas proibir e punir, seve-
ramente, o assédio comer-
cial indevido das financeiras 
perante os aposentados?

Alexandre Triches é advogado e 
professor universitário.

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Vivemos no tremen-
do engodo de uma 
economia de cemi-

tério, mórbida e inexistente. 
A economia de nuvens que 
não muda a cada instante, 
na alusão do experimentado 
político mineiro Magalhães 
Pinto. A nuvem que tudo 
nos ofusca, obnubila, é con-
sequência da pedagogia co-
lonial aplicada pelos novos 
donos do poder, após 1990: 
as finanças apátridas, resi-
dentes em paraísos fiscais, 
às quais não faltam capitais 
marginais, cada vez mais 
presentes nas decisões.

Por isso, é uma dívida 
inauditável, porque, uma 
vez esquadrinhada, mos-
trará ser artificial, fruto de 
corrupções, dentro e fora 
do Brasil. Mas é esta dívi-
da que dirige nosso País e 
serve de pretexto para não 
termos saúde, educação, ha-
bitação e transporte, como 
a imensa riqueza do Brasil 
nos permitiria.

O filósofo franco-russo 
Alexandre Kojève (1902–
1968) afirmava que “falar 
de uma coisa sem poder 
defini-la é, no fundo, falar 
sem saber do que se fala”. 
Nós tratamos de um bem 
público, do que interessa a 
todos os brasileiros, e que 
tem portanto a caracterís-

tica nacional. A primeira 
qualidade do projeto, seja 
para qual área se destine, 
é sua identidade nacional. 
Nada de cópias, nenhuma 
submissão às ideologias e 
soluções estrangeiras. Preci-
samos ter coragem, não fi-
car se espreguiçando como 
o gato no sofá.

Portanto, estudar o Brasil, 
com afinco, para entender 
nossas raízes e, portanto, 
quem somos, de onde vie-
mos e para onde podemos 
ir, é o primeiro passo para a 
libertação da pedagogia co-
lonial. Devemos ser justos 
com nossos antepassados. 
Os fundadores da Escola 
Nova ergueram um modelo 
nacional, que os mais ve-
lhos, aqueles que estudaram 
nas escolas públicas dos 
anos 1940 e 1950, podem 
ter aproveitado, assim co-
mo os alunos dos Centros 
Integrados de Educação 
Pública (Cieps), nos gover-
nos de Leonel Brizola, na 
escola de tempo integral de 
Darcy Ribeiro (1922–1997). 
Foram as duas exceções, 
nos 521 anos de Brasil!

Anésia Maria Costa Gi-
glio, em artigo sobre sua 
dissertação de mestrado em 
Educação, na Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
alerta: “Além de a escola ig-
norar os estudantes como 
portadores de memória so-
cial e tudo o mais que essa 
dominação acarreta, ainda 

são as questões administra-
tivas e os simulacros cur-
riculares, com conteúdos 
fragmentados, descontex-
tualizados e sempre fiéis 
ao livro didático, que mais 
tempo ocupam da forma-
ção dos professores.”

E, mais adiante, no mes-
mo artigo escreve que “os 
jornais insistem em mostrar 
que muitos jovens estão 
prostituindo-se, drogando-
-se, traficando ou pichando. 
A grande maioria, porém, 
está buscando realização 
emocional e profissional” 
(Anésia M. C. Giglio, “As 
‘terceiras intenções’ – ide-
ologias – que marcaram e 
marcam a educação brasilei-
ra”, Pesquisa em Educação, nº 
1, EdUFF, Niterói, 2001).

Como um jovem pode 
receber uma doutrinação 
em tudo oposta à realidade 
de seu cotidiano e desvin-
culada das necessidades na-
cionais? É óbvio que a edu-
cação Banco Mundial, para 
manter um país submisso 
e colaborador, no míni-
mo, será alienante. E só vai 
acrescentar mais dívida ao 
montante que já escraviza 
o país financiado aos inte-

resses das potências anglo-
-euro-israelense-estaduni-
denses, que dominam, em 
nome dos capitais apátridas, 
o Banco Mundial, o Fundo 
Monetário Internacional, 
a Organização Mundial de 
Comércio e congêneres.

Em passado recente, 
o capital financeiro criou 
“crises”, um modo midiáti-
co de convencer os Estados 
Nacionais a transferirem 
recursos dos seus tesouros 
e mesmo de instituições pri-
vadas nacionais para o siste-
ma financeiro internacional.

Vejam, por exemplo: ha-
via, nos anos 1970, falta de 
petróleo ou se vislumbra-
va alguma carência a curto 
e médio prazo? Muito ao 
contrário. Mas havia neces-
sidade de colocar este insu-
mo energético fundamen-
tal, o combustível fóssil, 
sem equivalente a qualquer 
outro, no rol dos bens ma-
nipulados economicamente 
por papéis, ou seja, por de-
rivativos e não pelas quan-
tidades físicas negociadas. 
Daí as “crises do petróleo”.

E as crises de 1987 (Bol-
sa de Nova York), 1990 
(Japonesa), 1992 (Sistema 
Monetário Europeu), 1994 
(México), 1997 (Sudeste 
Asiático), 1998 (Rússia), 
1999 (Brasil), 2000 (Bolha 
da Internet), 2001 (Argen-
tina), alguma diferença do 
que estes países e atividades 
faziam e fizeram antes das 

crises? Ou continuariam a 
fazer depois?

Não, claro que não. Ape-
nas o pretexto para trans-
ferir, por privatizações ou 
por dívidas dos respectivos 
tesouros, recursos que des-
sem maior poder ao sistema 
financeiro internacional que 
acolhia, pelas desregulações 
e com o fim da União das 
Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS), os capitais 
das drogas, dos contraban-
dos, das prostituições e dos 
crimes em geral.

Mas houve um aspecto 
verdadeiramente malévolo 
para todas as sociedades na-
cionais, inclusive as dos pa-
íses que promoveram estas 
e outras crises: o desfocar 
da realidade e o mergulho 
no abismo da hipocrisia, 
das farsas, dos significados 
diversos para os vocábulos, 
em seus respectivos idio-
mas.

E a religião, que andava 
um tanto afastada pelo de-
senvolvimento industrial e 
consequente sociedade de 
consumo de massa, ressurgiu 
na pior feição, da inquisição 
medieval, do obscurantismo, 
da teologia da prosperidade 
neopentecostal. Hoje vemos 
no Brasil a escolha do “tre-
mendamente evangélico” 
para ocupar o posto que exi-
ge a qualificação de defen-
sor, senão ao menos aberto, 
à “sociedade plural”, o que 
explica o descalabro em que 

se encontra o Ministério da 
Educação (MEC).

Estes extremos são a sa-
ída para o emparedamento 
ou para glorificação, inde-
pendente de méritos; pelo 
simples posicionamento, 
sempre muito oportunista, 
pois não há conhecimento 
nem vontade de questionar 
as convicções. De antepor a 
consciência à ignorância, a 
especulação à produção, o 
nacional ao apátrida, como 
se fossem apenas circuns-
tâncias do momento, não 
decorressem de interesses e 
caracteres distintos.

Então, o fantasma do 
comunismo é mais uma 
vez evocado para justificar 
a agressividade do capita-
lismo. Onde grita o medo, 
sai a razão, que demonstra-
ria o caráter nacionalista e 
não ortodoxo do maior país 
contemporâneo que reivin-
dica o marxismo-leninismo, 
a República Popular da 
China (RPC). É, na verda-
de, o nacionalismo, que o 
megaespeculador apátrida 
George Soros, identifica ser 
seu maior inimigo, e que as 
finanças e o neoliberalismo 
atacam. Ele sabe que comu-
nismo é bicho papão, e as 
finanças não estão na pri-
meira infância.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.
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Governo persegue ranking 
extinto por irregularidades

No final de março de 2021, Jair Bolsonaro assinou 
medida provisória que pretendia melhorar o ambi-

ente de negócios para fazer o Brasil alcançar a posição 50 
no ranking Doing Business, do Banco Mundial (era o 124º 
no último levantamento). O desejo já havia sido declarado 
algumas vezes pelo ministro Paulo Guedes.

Terão que buscar outro ranking. Em 16 de setembro, 
o Banco Mundial emitiu declaração sobre o relatório. 
“Depois que irregularidades de dados em Doing Busi-
ness 2018 e 2020 foram relatadas internamente em junho 
de 2020, a administração do Banco Mundial pausou o 
próximo Doing Business e iniciou uma série de revisões 
e auditorias do relatório e sua metodologia (…) a admin-
istração do Grupo Banco Mundial tomou a decisão de 
interromper a realização do relatório (…)” (worldbank.
org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-
to-discontinue-doing-business-report)

Nadia Daar, chefe do escritório da ONG Oxfam Inter-
national em Washington DC, comemorou: “É uma medi-
da bem-vinda, e já era hora de o Banco Mundial descartar 
seu relatório Doing Business, um índice de competitivi-
dade global que encorajava os governos a adotar políticas 
destrutivas que pioram a desigualdade, como redução das 
regulamentações trabalhistas e impostos corporativos. Por 
quase duas décadas, os governos que competem para mel-
horar sua posição no ranking dos carros-chefe do Banco 
colocaram os interesses das corporações acima das comu-
nidades e do meio ambiente.”

É isso que perseguia Guedes e continua perseguindo, 
ao propor, como fez nesta segunda-feira, um cronograma 
de destruição do Brasil nos próximos 10 anos.

Direito de crítica

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) repudiou 
a prisão do blogueiro Paulo César de Andrade Prado. 
A Polícia de SP prendeu o responsável pelo blog do 
Paulinho nesta terça, cumprindo mandado da 26ª Vara 
Criminal. Ele foi condenado a pena de 5 meses, no regime 
semiaberto, pelo crime de difamação contra Paulo Garcia, 
proprietário da Kalunga. O advogado de Paulinho apre-
sentou recursos a STJ e STF.

Em abril, a ABI entrou com a Ação de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental (ADPF) 826, no STF, com o 
objetivo de evitar que o sistema penal seja utilizado para 
cercear o direito de crítica, o exercício do jornalismo e 
prisões, como a do blogueiro.

Joio do trigo

Espera-se que a devassa na Prevent Senior não justi-
fique as abusivas mensalidades de seguros e planos de 
saúde, que limitam tratamentos por não ter o cidadão 
como pagar os valores, ou por não oferecerem planos 
individuais, somente empresariais.

Rápidas

Os tradutores de Indivíduo e comunidade em Spinoza (FGV 
Editora), Martha de Aratanha, Baptiste Grasset e Emanu-
el Rocha Fragoso, participam nesta quinta de debate sobre 
o pensamento do filósofo holandês, com transmissão, às 
18h, pelo Youtube da FGV *** A Megamatte lança mais 
uma temporada do podcast Megacast, apresentado pelo 
CEO Julio Monteiro, voltado para empreendedores e 
franqueados, todas as quintas *** Silvia Costa, da Clarke-
Modet Brasil, apresentará palestra sobre a relação entre a 
propriedade intelectual e a inovação farmacêutica durante 
a LV Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bio-
química, nesta quinta-feira.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
AVISO AOS ACIONISTAS

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Co-
municamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede da Companhia localizada na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro - RJ, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2021. Maurí-
cio Bastos de Almeida, Diretor.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90

Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária
Em conformidade com o art. 26, Inciso I, do Estatuto Social, a Diretoria 
convoca os cooperados em dia com suas obrigações sociais a reunirem-
se em Assembléia Geral Extraordinária no dia 09/10/2021 (sábado), na 
sede da Cooperativa, sito a rua Maestro Henrique Vogeler, 142, Brás de 
Pina – Rio de Janeiro – RJ. Com a 1ª convocação às 8:00h com quorum 
mínimo de instalação de 2/3 do Quadro Social;  2ª convocação às 9:00h 
com quorum mínimo de instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e 
última convocação às 10:00h com quorum mínimo de instalação de 10(dez) 
cooperados presentes em dia com suas obrigações sociais para analisarem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Item 1 - Apresentação do 
relatório  semestral do Conselho Fiscal. Item 2 - Análise e deliberação dos 
procedimentos administrativos financeiro e Shopping Downtown. Item 3-  
Análise e deliberação das solicitações dos cooperados 213 e 251 Item 4 
- Retificação da decisão da diretoria no regimento do funbemcoop, análise 
e deliberação.  Item 5 -  Apreciação, análise e deliberação sobre o projeto 
unitaxi. Item 6 - Análise e deliberação do uso de uniforme. Para efeito de 
quorum contamos com a presença de 155 cooperados. Rio de Janeiro 
29/09/2021. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente.

1001 TURISMO E VIAGENS LTDA EPP 
CNPJ nº 30.807.325/0001-41 - NIRE: 33.2.0137045.7

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
(01) DIA, HORA E LOCAL: Às 14h00min do dia 27 de setembro de 2021, 
reuniram-se na sede da Sociedade à Rua Presidente Backer, nº 118, Icaraí, 
Niterói/RJ, CEP 24.220-041. (02) CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada 
devido à presença da totalidade dos sócios. (03) MESA: Foi eleita para 
presidir os trabalhos, Maria Tereza Simões Moraes, como Presidente e, 
como Secretária, Regina Stella de Andrade. (04) ORDEM DO DIA: Redução 
do Capital Social (05) DELIBERAÇOES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 
lida, discutida a ordem do dia, foi aprovada por unanimidade à redução do 
atual Capital Social de R$ 424.328,73 (quatrocentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) para R$ 24.328,73 
(vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), 
tendo em vista o excessivo valor do mesmo em relação ao objeto da 
Sociedade (art. 1082, inciso II, do Código Civil Brasileiro). A redução no 
importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), será realizada através 
da devolução aos sócios desta importância, na proporção da participação 
societária de cada um. Desde logo fica a administração autorizada a 
proceder todos os atos e registros para o bom desenvolvimento e conclusão 
das deliberações ora aprovadas, inclusive, à publicação imediata desta 
ata, nos termos do Artigo 1084, do Código Civil Brasileiro. Nada mais a 
tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 
Niterói/RJ, 27 de setembro de 2021. Secretário - Regina Stella de Andrade. 
Presidente - Maria Tereza Simões Moraes.

ÁGUAS DA CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.300.334.483

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 12h do 
dia 08/06/2021, na sede social da Cia., na Praça Garcia nº 20, Centro, Paraíba 
do Sul, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos 
do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da totalidade 
dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: João 
Luiz de Siqueira Queiroz. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados 
os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela 
acionista presente representando a totalidade do capital social votante:  
4.1. Aprovar o aumento do capital social da Cia. em R$  5.000.000,00, 
passando o capital social de R$ 10.000,00 para R$ 5.010.000,00, mediante 
emissão de 5.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, ao preço de emissão de R$ 5.000.000,00, para integralização 
em bens, moedas e/ou direitos. 4.2. Aprovar a subscrição do aumento de 
capital pela acionista Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., sendo 
integralizado, no ato, mediante capitalização de créditos, tudo na forma 
do Boletim de Subscrição que, autenticado pela Mesa, fica arquivado na 
sede da Cia.. 4.3. Em razão do aumento de capital social acima aprovado, o 
caput do art 5º, do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 5º - O capital social da Cia. é de R$ 5.010.000,00, subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 5.010.000 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob 
a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, 
aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio Salles Gomes, Presidente. 
João Luiz de Siqueira Queiroz, Secretário. Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S.A. (por Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto Raposo da 
Mota), Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Paraíba do Sul, 08/06/2021. Marcio Salles Gomes - Presidente. João Luiz 
de Siqueira Queiroz - Secretário. JUCERJA nº 4449776 em 03/09/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

‘Kit-Covid’ com ‘receita pronta’ 
Advogada diz que médicos não tinham autonomia

Os médicos da 
Prevent Senior 
não tinham au-

tonomia e que os pacientes 
recebiam um “kit-Covid” 
com “receita pronta” para 
tratamento da Covid-19. A 
revelação foi feita pela ad-
vogada Bruna Mendes Mo-
rato responsável por ajudar 
médicos a elaborar um dos-
siê com denúncias envol-
vendo a empresa, ao depor 
nesta terça-feira na CPI da 
Pandemia.

A representante de 12 
médicos do plano de saú-
de e responsável por aju-
dar médicos a elaborar 
um dossiê com denúncias 
envolvendo a empresa, 
relatou que profissionais 
recebiam ameaças e que 
houve distribuição do 
“kit covid”, inclusive pa-
ra pacientes com comor-
bidades. Segundo Bruna, 
não eram feitos exames 
preliminares, como testes 

cardíacos, antes da entre-
ga dos kits, que também 
foram enviados como 
“brinde” a beneficiários 
do plano, e que oito itens 
chegaram a compor o kit 
de “tratamento precoce”. 
Entre eles, estavam me-
dicamentos comprovada-
mente sem eficácia contra 
a Covid-19 como hidroxi-
cloroquina.

A partir dos relatos e 
por pressões sofridas pe-
los médicos para orientar a 
prescrição do “kit covid”, 
ela requereu que a empresa 
admitisse que o tratamen-
to precoce da Prevent Se-
nior não obteve eficácia e 
que a operadora respeitas-
se a a autonomia dos pro-
fissionais em recomendar 
o tratamento adequado a 
cada paciente. “Dr. Pedro 
Batista (diretor-executivo 
da Prevent Senior) sentou 
nessa cadeira para dizer 
que ele dava autonomia 

aos médicos. Nunca deu”, 
criticou.

Ministério da Economia

Segundo Bruna Morato, 
no início da pandemia o di-
retor da Prevent Pedro Ba-
tista Jr. tentou aproximar-se 
do então ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta, 
que fizera críticas à empre-
sa após várias mortes por 
Covid-19 no hospital Sanc-
ta Maggiore, em São Paulo. 
Sem êxito na aproximação 
com Mandetta, a Prevent 
Senior teria fechado uma 
“aliança” com um conjun-
to de médicos que assesso-
ravam o governo federal, 
“totalmente alinhados com 
o Ministério da Economia”. 
Entre os médicos estariam 
integrantes do chamado ga-
binete paralelo como Nise 
Yamaguchi e Paulo Zanot-
to, que também teriam atu-
ado no Ministério da Saúde.

“Existia um interesse do 
Ministério da Economia 
para que o país não paras-
se. Existia um plano para 
que as pessoas pudessem 
sair às ruas sem medo. Em 
reunião promovida pela 
Prevent Senior com mé-
dicos (foi anunciada) uma 
colaboração da instituição 
para produção de infor-
mações que convergissem 
com essa teoria: de que 
é possível utilizar deter-
minado tratamento co-
mo proteção”, denunciou 
Bruna, ressalvando nunca 
ter ouvido o nome do mi-
nistro Paulo Guedes nas 
conversas.

Segundo a Agência Sena-
do, para senadores, a infor-
mação aponta que a atuação 
do gabinete paralelo não se 
restringia ao Ministério da 
Saúde. “O fato novo é a re-
lação desse gabinete parale-
lo com o Ministério da Eco-
nomia”, apontou Renan.

Mulheres representam 47% dos investidores no país
Na B3, em agosto, representavam 27,94% dos investidores

Dados recentes, 
divulgados pe-
la B3 e pela As-

sociação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 
(Anbima), atestam que a 
presença feminina aumen-
tou em bancos, corretoras 
e demais instituições fi-
nanceiras. Há mais inves-
tidoras e profissionais do 
mercado financeiro. O ce-
nário antes dominado por 
homens de terno e gravata 
também não é o mesmo de 
tempos atrás. 

O estudo Raio-X do In-
vestidor 2021, realizado 
anualmente pela Anbima, 
apontou que 47% dos brasi-
leiros que investem em pro-
dutos financeiros são mu-
lheres. Na B3, em agosto, 
o público feminino repre-
sentava 27,94% dos inves-
tidores, somando 1.094.926 
CPFs cadastrados na bolsa 
de valores.

E quem pensa que o 
despertar para investir es-
tá sendo puxado somente 
por mulheres mais jovens, 
incentivadas por influencia-

doras digitais como Nath 
Finanças e Nathalia Arcuri, 
está enganado: na corretora 
digital NuInvest, o número 
de mulheres investidoras 
com mais de 60 anos cres-
ceu 50% nos últimos dois 
anos. Elas, inclusive, já re-
presentam 45% do total 
de investidores dessa faixa 
etária na plataforma e têm 
R﹩ 1,3 bilhão sob custódia 
(dado divulgado em agosto 
de 2021).

“Com a chegada de ros-
tos femininos em cargos 
de liderança e estratégicos 

dentro das instituições fi-
nanceiras, e de mais educa-
doras falando abertamente 
sobre investimentos com 
o grande público, mulhe-
res que antes tinham uma 
relação conflituosa com o 
dinheiro buscaram conhe-
cimento e agora se sentem 
mais seguras para investir e 
se tornarem independentes 
do ponto de vista das finan-
ças”, afirma a especialista 
em investimentos Aman-
da Natacha, coordenadora 
de cursos da escola Eu Me 
Banco
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O fio da meada

Como se explica uma crise hídrica em um país com 
a disponibilidade de água como a do Brasil, onde 

rios como o Velho Chico e o Tietê, com mais de 1.000 
quilômetros cada, foram degenerados por serviços pres-
tados ao mercado, seja nos projetos de economia irrigada 
e disposição final de resíduos (caso do São Francisco) ou 
de tomada de água para uso doméstico e igualmente por 
servir à disposição final de resíduos?

Como se explica uma crise hídrica aguda como esta em 
um país como o Brasil, onde o aquífero Guarani, além 
do Brasil, estende-se pelos vizinhos Argentina, Paraguai 
e Uruguai? No Brasil, abrange os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com aproxi-
mados 1,2 milhão de km². Em São Paulo, repousa sobre o 
aquífero a indústria da cana-de-açúcar.

Como se explica uma severa crise hídrica em um país 
como o Brasil, onde o aquífero Alter do Chão alcança 
uma área de aproximados 480 mil km² abrangendo os 
estados do Amazonas, Pará e Amapá?

Como se explica uma crise hídrica tão grave em um país 
como o Brasil, onde a Floresta Amazônica alimenta rios 
que voam desde a Linha do Equador até o Sul do país? 
Onde uma única árvore pode lançar até 500 litros de água 
na atmosfera, por dia.

Os valores do industrialismo, estabelecidos a partir de 
meados do século 18, com destaque para a inevitável para 
a lei da escala, apesar de questionamentos mais recen-
tes, levaram primeiro à Inglaterra, depois ao continente 
europeu e, por fim, ao mundo, transformações, ainda que 
questionadas, superadas pelos fatos inerentes à substitui-
ção do modo de produção artesanal pelo modo de produ-
ção industrial e de mercado.

Recentemente, dois países de baixa renda, plurinacio-
nais e não inteiramente industrializados, apresentaram 
concepções instigantes de Estado.

Em 16 de dezembro de 2009, quando era evidente a 
frustração dos resultados da COP 15, em Copenhague 
(chegou a ser chamada de Hopenhague), o presidente da 
Bolívia, Evo Morales, propôs a instituição da Declaração 
Universal dos Direitos da Mãe Terra. Propôs também a 
criação do Tribunal de Justiça Climática, onde deveriam 
ser julgados os “países com industrialização irracional”, 
para que paguem a dívida que têm com as vítimas dos 
efeitos do aquecimento global.

Na semana de 19 a 22 de abril de 2010, realizou-se a 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre El Cambio 
Climático y los Derechos de La Madre Tierra, em Co-
chabamba, Bolívia, quando a proposta da Declaração de 
Direitos da Mãe Terra foi discutida e aprovada pelo voto.

A Coordinadora LatinoAmericana de Organizaciones del 
Campo (Cloc) e a Via Campesina divulgaram um manifesto 
que indica o tom da declaração de direitos da Natureza. 
Alguns aspectos podem ser destacados do documento.

Inicialmente, o Manifesto denuncia as condições de 
grave enfermidade do Planeta, expressas pelo aquecimen-
to e pelas mudanças climáticas, decorrentes da superex-
ploração da Natureza e da ideia inviável do crescimento 
ilimitado.

O documento critica de forma incisiva o modelo agrícola 
industrial, mais conhecido entre nós como agronegócio (“...
agro é tudo”), argumentando que, considerada a produção, 
o tratamento com defensivos e corretivos agrícolas e o 
transporte, quase metade das emissões de gases responsá-
veis pelo aquecimento são derivadas desta cadeia produtiva.

Os países mais industrializados são acusados de esti-
mular e impor soluções falsas, que não alteram o modelo 
de mercado, vigente. São mencionadas as bonificações 
inerentes aos créditos de carbono e outras formulações 
tecnológicas, como a de disposição de carbono no subso-
lo, ou utilização de organismos geneticamente modifica-
dos (transgênicos) resistentes às mudanças climáticas.

O manifesto pugna por um novo modelo baseado nos 
princípios de solidariedade e tolerância, que protejam a 
natureza e sirvam de base para uma nova sociedade de 
Estados plurinacionais e interculturais. O documento cita 
esta nova sociedade como marco para a aplicação dos 
princípios milenares do Sumak Kawsay e Suma Qamaña.

Assim, revela valores de uma racionalidade, conhecida 
como “bem viver”, que se opõe ao monoculturalismo e à 
uninacionalidade, diferente da “racionalidade” hegemôni-
ca nos dias de hoje.

STF livra contribuintes de pagar IRPJ e a  
CSLL em devolução de pagamentos indevidos

A decisão do Supre-
mo Tribunal Fe-
deral (julgamento 

do RE nº 1.063.187) pela 
impossibilidade de a União 
Federal cobrar o IRPJ e a 
CSLL sobre valores refe-
rentes à taxa Selic recebidos 
em razão da devolução de 
quantias pagas indevida-
mente pelo contribuinte é 
uma verdadeira mudança da 
jurisprudência pátria.

“A alteração do entendi-
mento quanto a incidência 
do IRPJ e CSLL veio em 
momento oportuno aos 
contribuintes, uma vez que 
muitos estão recuperando 
tributos federais, em espe-
cial os valores decorrentes 
da exclusão do ICMS nas 

bases de cálculo do PIS e da 
COFINS, estando passíveis 
de tributação pela aplicação 
da taxa Selic sobre os valo-
res a serem recuperados”, 
afirma a advogada Alane 
Muniz do escritório Juveniz 
JR Rolim Ferraz Advoga-
dos.

Até então vigorava o 
entendimento a favor do 
Fisco, inclusive respaldado 
pelo recurso repetitivo de 
Tema nº 505 do Superior 
Tribunal de Justiça, o qual 
fixou a tese de que “[q]uan-
to aos juros incidentes na 
repetição do indébito tribu-
tário, inobstante a constata-
ção de se tratarem de juros 
moratórios, se encontram 
dentro da base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL, dada a 
sua natureza de lucros ces-
santes, compondo o lucro 
operacional da empresa”.

Diferente do até então 
vigente, o Ministro Rela-
tor do recurso Dias Toffoli 
entendeu que os juros de 
mora têm a finalidade de 
reparar as perdas que o le-
sado sofreu e, portanto, fi-
gura-se como indenização e 
não acréscimo patrimonial 
de modo a não incidir a tri-
butação pelo IRPJ e CSLL. 
Em suas palavras: “os ju-
ros de mora estão fora do 
campo de incidência do im-
posto de renda e da CSLL, 
pois visam, precipuamente, 
a recompor efetivas perdas, 
decréscimos, não implican-

do aumento de patrimônio 
do credor.”

“Tal raciocínio também 
foi utilizado pelo Ministro, 
quando do julgamento do 
RE nº 855.091/RS, em que 
foi firmado entendimento 
quanto a não incidência do 
‘imposto de renda sobre os 
juros de mora devidos pe-
lo atraso no pagamento de 
remuneração por exercício 
de emprego, cargo ou fun-
ção’”, explica Ferraz.

Não acompanharam o 
relator, os Ministros Gilmar 
Mendes e Nunes Marques 
que entenderam pelo não 
conhecimento do recurso 
sob o fundamento de que a 
discussão tem cunho infra-
constitucional.

Cinemas, bares e restaurantes vão  
liderar o consumo no pós-pandemia

Uma pesquisa rea-
lizada pela Bain 
& Company com 

2 mil brasileiros apurou a 
intenção de hábitos dos 
consumidores uma vez que 
o risco da Covid-19 este-
ja controlado. Com o fim 
das restrições impostas pela 
pandemia, os cidadãos fica-
rão mais propensos a ir aos 
cinemas (57%), frequentar 
bares e restaurantes (65%) e 
fazer compras em lojas físi-
cas (40%). De acordo com 
a pesquisa, o montante de 
respondentes que não reali-
zaram essas atividades des-
de o início da pandemia foi 
de, respectivamente, 79%, 
65% e 60%. 

A pesquisa mostra um 
alento para o setor de via-
gem e turismo. Quase 40% 
dos brasileiros pretendem 
viajar de avião e se hospe-
dar em um hotel. Para pou-
co mais da metade dessas 
pessoas, isso ocorrerá den-
tro de poucos meses. 

A pesquisa da Bain & 
Company também mostrou 
que a forma com que os 
brasileiros gastam tiveram 
grandes alterações. O foco 
esteve em supermercado, 
delivery e saúde, mas o es-
tudo apontou que há uma 
demanda reprimida por vá-
rias categorias que os con-
sumidores esperam gastar 
mais no futuro, principal-
mente em viagens, comida, 
bebida e beleza. De acordo 

com o estudo, as áreas de 
consumo que terão impacto 
no pós-pandemia:

Na alimentação, os con-
sumidores aumentaram nas 
refeições em casa e reduzi-
ram a ida aos restaurantes, 
em uma comparação com 
períodos anteriores à Co-
vid-19. Embora a comida 
caseira tenha vindo para fi-
car, espera-se que os gastos 
em restaurantes aumentem 
quando a pandemia passar, 
chegando a níveis mais altos 
que o pré-pandemia. 

No consumo de álcool, o 
consumo caiu durante a pan-
demia, especialmente fora de 
casa. No entanto, o consumo 
de álcool em restaurantes e 
bares deverá aumentar em 
30% após a Covid.

Na beleza, gastos com 
produtos e serviços de be-
leza diminuíram com a Co-
vid, mas espera-se que os 
gastos com produtos de be-
leza em casa e serviços de 
beleza aumentem em cerca 
de 20%.

Em entretenimento, 72% 
dos brasileiros aumentaram 
o tempo gasto em serviços 
de streaming e 78% aumen-
taram o tempo gasto em 
mídias sociais - uma ten-
dência que deve se manter. 
O tempo gasto em video-
games provavelmente será 
reduzido

Condicionamento físi-
co, os exercícios ao ar livre 
devem aumentar quando a 

pandemia acabar. A excita-
ção para retornar às acade-
mias é alta e cerca de 50% 
das pessoas pretendem fazê-
-lo imediatamente após as 
restrições serem suspensas.

Embora o estudo pro-
jete as atividades que o 
brasileiro mais quer fazer 
assim que a pandemia es-
tiver controlada, a Bain & 
Company notou que a situ-
ação financeira pode ser um 
dificultador, uma vez que a 
renda do brasileiro foi mais 
impactada do que a de ou-
tras economias. No Brasil, 
o número de pessoas que 
guardaram menos dinhei-
ro foi 28% maior do que o 
de entrevistados que pou-
param mais. Nos Estados 
Unidos, por sua vez, o nú-
mero de pessoas que guar-
daram mais ou muito mais 
dinheiro foi 16% maior. 

“Nos EUA e Europa, as 
pessoas conseguiram pou-
par mais. Já no Brasil, houve 
o contrário. Isso em razão 
do impacto da menor ati-
vidade econômica, do em-
prego e da renda. Um dos 
elementos relevantes dessa 
tendência é indicar quanto 
o poder aquisitivo irá dimi-
nuir, e como as pessoas es-
tão saindo dessa pandemia 
com dinheiro no bolso”, 
destacou Federico Eisner, 
líder da prática de Bens de 
Consumo da Bain & Com-
pany na América do Sul.

A pandemia da covid-19 

impactou a maneira como 
o consumidor se relaciona 
com seus hábitos de com-
pra, e muitos desses com-
portamentos adquiridos 
devem se prolongar após o 
fim da pandemia, mostrou 
o estudo.

De acordo com a Bain, 
hábitos relacionados ao am-
biente doméstico, com as 
pessoas realizando ativida-
des em casa, ainda devem 
permanecer relevantes mes-
mo após o fim da pande-
mia. Dentre essas atividades 
detectadas, a pesquisa indi-
cou que cozinhar (84%), as-
sistir televisão (77%) e cui-
dar do lar (64%) foram as 
principais razões mencio-
nadas pelos consumidores 
durante a pandemia. Tam-
bém houve um aumento 
em atividades relacionadas 
à saúde, como a prática de 
exercícios (56%) e de aulas 
fitness virtuais (54%).

“Muitos desses compor-
tamentos que foram adqui-
ridos durante a pandemia 
permanecem. E esses no-
vos hábitos que os consu-
midores acrescentaram em 
suas rotinas domésticas, co-
mo cozinhar, assistir TV, jo-
gar vídeo-games e cuidar da 
própria casa, além de todos 
os temas relacionados ao 
cuidado com a saúde, com 
exercícios físicos, devem 
continuar”, afirmou Lucia-
na Batista, sócia da Bain & 
Company.
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LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 18.319.940/0001-03

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante 2.179 5.190 102.939 159.305
Empréstimos e financiamentos 13 - - 23.690 33.473
Fornecedores 14 - - 16.297 20.975
Obrigações tributárias 15.a 1 - 14.115 63.717
Obrigações sociais e trabalhistas 16 - - 2.707 23.269
Provisão para impostos sobre o lucro - - 249 4.821
Outras obrigações 17.a - - 43.703 7.860
Provisão contraprestação con-
tingente 17.b 2.178 5.190 2.178 5.190

Não circulante 2.201 2.200 99.573 51.610
Empréstimos e financiamentos 13 - - 15.987 9.485
Partes relacionadas 25 2.200 2.200 2.200 2.200
Obrigações tributárias 15.a 1 - 72.999 2.352
Outras obrigações 17.a - - 525 30.929
Provisão paras demandas 
judiciais 24 - - 7.862 6.644

Patrimônio líquido 27.191 13.162 27.191 13.162
Capital social 19 125.364 102.764 125.364 102.764
Prejuízos acumulados 19 (98.173) (89.602) (98.173) (89.602)

Totais do passivo e do patrimônio 
 líquido 31.571 20.552 229.703 224.077

Demonstrações de resultados em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Notas 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 20 - - 147.779 157.338
Custo da mercadoria vendida 21 - -(97.761) (105.771)
Lucro bruto - - 50.018 51.567
Outras despesas (receitas) operacionais
Administrativas 22.a (164) (286)(12.438) (17.685)
Provisão para perdas esperadas com 
 crédito 22.f - - (1.454) (2.667)
Comerciais 22.b - -(19.735) (30.798)
Logística 22.c - - (28.137) (40.446)
Equivalência patrimonial (11.394) (40.230) - -
Outras receitas (despesas) operac. 22.e 3.012 - 8.191 6.152
Resultado antes dos efeitos 
financeiros (8.546) (40.516) (3.555) (33.877)
Receitas financeiras 22.d 2 325 1.330 7.975
Despesas financeiras 22.d (27) - (7.232) (11.915)
Resultado antes do IR e da  
 contribuição social (8.571) (40.191) (9.457) (37.817)
IR e contribuição social correntes - (7) (2.348) (4.307)
IR e contribuição social diferidos 18.f - - 3.234 (2.928)
Resultado do exercício (8.571) (40.198) (8.571) (45.052)
Participação de controladores (8.571) (40.198)
Participação de não controladores - (4.854)
Demonstrações de resultados abrangentes em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício (8.571) (40.198) (8.571) (45.052)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente (8.571) (40.198) (8.571) (45.052)
Participação de controladores (8.571) (40.198) (8.571) (40.198)
Participação de não controladores - - - (4.854)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Participação de controladores Total

Capital Reservas de lucros Prejuízos Participação patrimônio
social Reserva legal Reserva de lucros acumulados Total não controladores líquido

Saldos em 31/12/18 85.358 171 413 (56.603) 29.339 16.013 45.352
Absorção de reserva pelo prejuízo acumulado - (171) (413) 584 - - -
Aumento de capital 17.406 - - - 17.406 - 17.406
Transações de capital na investida (Nota 19) - - - 4.445 4.445 - 4.445
Aquisição de participação de minoritários - - - (5) (5) (11.159) (11.164)
Ganho na aquisição de participação societária de 
minoritários (Nota 10) - - - 2.175 2.175 - 2.175
Resultado do exercício - - - (40.198) (40.198) (4.854) (45.052)
Saldos em 31/12/19 102.764 - - (89.602) 13.162 - 13.162
Aumento de capital 22.600 - - - 22.600 - 22.600
Resultado do exercício - - - (8.571) (8.571) - (8.571)
Saldos em 31/12/20 125.364 - - (98.173) 27.191 - 27.191

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto  
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Fluxos de caixa das atividades Controladora Consolidado
 operacionais Nota 2020 2019 2020 2019
Resultado do exercício (8.571) (40.198) (8.571) (45.052)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 11 e 12 - - 9.819 12.947
Equivalência patrimonial 10 11.394 40.230 - -
Perdas estimadas no recebi 
 mento de clientes 6 - - 1.454 2.667
Baixa de ativo imobilizado e 
 intangível 11 e 12 - - 6.242 8.415
Provisão para perda imobili- 
 zado e intangível 11 e 12 - - 1.923 2.592
Provisão para demandas judiciais    22 - - 1.218 815
Recuperação de impostos 22.e - (19.577) (13.628)
Atualização depósitos judiciais - - - (136)
Subvenção fiscal 22.e - - (540) (3.644)
Provisões trabalhistas - - (835) (2.147)
Ganho decorrente de decisão 
 de arbitragem - - - (4.709)
Impostos diferidos 18 - - (3.234) 2.928
Juros empréstimos e financ. 13 - - 3.304 5.163
Juros impostos 22.d - - 818 3.568
Juros sobre aquisição de participação 
 societária 22.d - - 1.041 2.118
Provisão de perda de estoque 22.e - - (48) (413)
Provisão contraprestação 
 contingente 17.b (3.012) - (3.012) -
Outras provisões (comissões) - - 3.038 6.770
Variações nos ativos e nos passivos
(Aumento) redução em recebíveis - (6) (2.033) 2.213
(Aumento) redução em estoques - - 1.740 (685)
(Aumento) redução em impostos 
  a recuperar 33 (138) 1.285 9.361
(Aumento) redução em depositos judiciais        - - (1.313) -
(Aumento) redução em outros créditos - - (3.801) (4.535)
(Aumento) redução em fornecedores - 1 (4.678) (3.040)
Aumento (redução) em obrigações tributarias   - - 35.771 2.213
Aumento (redução) em sociais e 
  trabalhistas 2 (3) (19.725) 13.773
Aumento (redução) em outras obrigações         - - 912 1.245
Aumento (redução) em partes relacionadas      - 2.200 - -
Pagamento de juros sobre 
  empréstimos 13 - - (2.564) (5.395)
Fluxo de caixa líquido proveniente 
  das (utilizado nas) atividades 
   operacionais (154) 2.086 (1.366) (6.596)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e 
  intangível 11 e 12 - - (7.362) (9.405)
Aumento de investimento 10 (22.400) (30.264) - (1.670)
Empréstimos para partes relacionadas - - (597) -
Recebimentos de partes relacionadas - - - 20
Fluxo de caixa líquido utilizado nas 
  atividades de investimento (22.400) (30.264) (7.959) (11.055)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aplicações financeiras realizadas - 10.822 - 10.822
Créditos com partes relacionadas (34) - (34) -
Empréstimos tomados 13 - - 17.216 44.052
Empréstimos pagos 13 - - (20.009) (49.066)
Amortização de arrendamentos - - (1.227) (1.887)
Integralização de capital 19 22.600 17.406 22.600 17.406
Fluxo de caixa líquido proveniente 
  das atividades de financiamento 22.566 28.228 18.546 21.327
Aumento líquido do caixa e  
  equivalentes de caixa 12 50 9.221 3.676

Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5 111 61 3.965 289
No fim do exercício 5 123 111 13.186 3.965
Aumento líquido do caixa e 
  equivalentes de caixa 12 50 9.221 3.676

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., com sede na Rua Al-
cindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro/RJ, foi constituída em 04/06/13 
com o objetivo de participar em outras sociedades como sócia, acionista ou 
quotista. Em 31/12/20, a Cia. detinha a seguinte participação societária: • Var-
gem Grande Participações S.A. - “Vargem Grande” (100%): Cia. de capital 
fechado, fundada em junho de 2013, tem como objetivo participar em outras 
sociedades como sócia, acionista ou quotista. Em 31/12/20 a Vargem Grande 
detinha as seguintes participações societárias: • Sorveteria Creme Mel S.A. 
- “Creme Mel” (100,00%) - Cia. de capital fechado, fundada em 28/09/1987, 
tem como objetivo explorar o ramo de fabricação de sorvetes em geral, fabri-
cando todos os produtos relacionados a essa atividade, tais como picolés e 
sorvetes, e buffet, inclusive com serviços para festas e outros congêneres. • 
Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. - “Zecas” (99,997%) – Sociedade 
empresária Ltda., fundada em 10/06/1996, tem como objetivo explorar o ramo 
de fabricação de sorvetes em geral, fabricando todos os produtos relaciona-
dos a essa atividade, tais como picolés e sorvetes. • Distribuição de Conge-
lados Brasil Ltda. – “DCB” (100%) – Sociedade empresária Ltda., fundada 
em 11/07/13, tem como objetivo comércio atacadista de sorvetes além de co-
mércio atacadista de produtos alimentícios em geral. • CMZ Gestão e Servi-
ços S.A. – “CMZ” (100%) – Cia. de capital fechado, fundada em 09/10/17, tem 
como objetivo prestação de serviços de gestão de ativos financeiros, escritório 
e apoio administrativo. Impactos relacionados a COVID-19: Em 31/01/20, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (CO-
VID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões 
significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao im-
pacto potencial do surto aumentaram o grau de incerteza para os agentes 
econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas 
DFs. individuais e consolidadas destacando-se eventual incremento na 
inadimplência de clientes. Considerando que a Cia. e suas controladas ope-
ram em uma atividade essencial, suas atividades não foram paralisadas e não 
foi verificado redução substancial em suas operações. A Cia. vem tomando 
todas as medidas sanitárias estipuladas pelos órgãos governamentais, e as-
sociação de classe, além de ações próprias, visando a prevenção do vírus em 
suas unidades bem como na comunidade. 2. Base de preparação e apresen-
tação das DFs.: a. Declaração de conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil: As DFs. individuais e consolidadas foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil (BR GAAP). A emissão das DFs. individuais e consolidadas foi 
autorizada pela Diretoria em 23/09/21. Após sua emissão, somente os acionis-
tas têm o poder de alterar as DFs. individuais e consolidadas. Detalhes sobre 
as políticas contábeis da Cia. e suas controladas estão apresentadas na Nota 
3. Todas as informações relevantes próprias das DFs. individuais e consolida-
das, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
pela Administração. b. Base de adoção do pressuposto da continuidade: 
As DFs. individuais e consolidadas foram preparadas com base na continuida-
de operacional da Cia. e suas controladas, que pressupõe que a entidade e 
suas controladas conseguirão cumprir suas obrigações de pagamentos decor-
rentes de obrigações de curto prazo conforme os prazos divulgados na Nota 
13. Em 31/12/20 a Cia. apresentou prejuízo consolidado de R$ 8.571 (R$ 
45.052 em 2019) e, nessa data, o passivo circulante consolidado excedeu o 
ativo circulante consolidado em R$ 41.695 (R$ 111.226 em 31/12/19) e apre-
sentou uma utilização de caixa líquido nas atividades operacionais consolida-
da de R$ 1.366 (R$ 6.596 em 2019). A Cia. e suas controladas apresentaram 
nos últimos anos prejuízos, principalmente, pela: (i) crise econômica em que a 
indústria de sorvetes se encontra devido ao aumento de concorrentes e sorve-
tes gourmet, e (ii) da Pandemia de COVID 19. Em 2019, a Largo do Machado 
adquiriu 48,12% de participação da Vargem Grande e passou a deter 100% de 
participação no seu patrimônio líquido (sem mudança de controle, mas pas-
sando a ser o único acionista). Com essa aquisição, deu-se início a adoção de 
diversas medidas que visam o reestabelecimento da rentabilidade e melhoria 
da performance para os próximos exercícios. As medidas mais relevantes fo-
ram: (i) a contratação da Alvarez e Marçal para avaliação de oportunidades de 
redução de despesas e melhoria de performance operacional; (ii) redução de 
custos principalmente com a redução do quadro de profissionais; (iii) renego-
ciações que ocorreram em 2019 e 2020 com fornecedores e instituições finan-
ceiras com melhores taxas, permitindo a redução de despesas financeiras; e 
(iv) produção da marca Creme Mel na unidade fabril da Zecas, permitindo 
melhor sinergia e redução de custos; entre outras. A Administração da Cia. e 
suas controladas prevê as seguintes ações para cumprimento de suas obriga-
ções de curto prazo, bem como reversão do cenário de prejuízos: - Liberação 
antecipada de aplicação financeiro no Banco Sofisa no valor de R$ 601 em 
maio de 2021; - Obtenção do waiver Banco Itaú aprovando o não vencimento 
antecipado da divida no valor de R$ 5.500 em junho de 2021, mantendo as 
demais condições originais do contrato de financiamento; - Tentativa de rene-
gociação do saldo remanescente da aquisição da ZC junto aos antigos contro-
ladores no valor de R$ 31.933, que encontra-se vencido; - Alteração da estru-
tura operacional das unidades da controlada DCB, que passará a produzir e 
distribuir produtos que hoje estão sob a responsabilidade de terceiros visando 
economia de gastos, conforme nota de eventos subsequentes; - Incorporação 
da DCB pela Creme Mel em 2021, com objetivo de gerar maior sinergia em 
suas operações e aproveitamento dos créditos tributários sobre prejuízos fis-
cais. A Vargem Grande, também, conta com duas linhas de créditos aprova-
das no montante de R$ 7.000. Contudo, a Vargem Grande depende de um 
resultado positivo das renegociações da divida com os antigos acionistas da 
ZC para que consiga honrar suas obrigações de curto prazo. Esses eventos e 
condições indicam a existência de uma incerteza relevante que pode levantar 
dúvida significativa quanto a continuidade operacional da Cia. e suas controla-
das. Se a Cia. e suas controladas não tiver condição de continuar operando no 
curso normal de seus negócios, então, podem existir impactos na realização 
dos seus ativos, inclusive, mas não limitado, ao ágio por expectativa de renta-
bilidade futura e outros ativos imobilizados e intangíveis, e cumprir com certas 
obrigações, pelos valores reconhecidos em suas DFs.. c. Base de mensura-
ção: As DFs. individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto quando de outra forma mencionado. d. Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Estas DFs. individuais e consolidadas estão apre-
sentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações fi-
nanceiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais pró-
ximo, exceto quando indicado de outra forma. e. Uso de estimativas e julga-
mentos: Na preparação destas DFs. individuais e consolidadas, a Administra-
ção utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis da Cia. e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estima-
tivas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões de estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. (i) Julgamentos: As informações sobre 
julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas DFs. estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: Nota 2.b – Continuidade operacional: se existem 
incertezas relevantes que podem levantar dúvidas significativas sobre a capa-
cidade da entidade de continuar operando; e Nota 3.a. – Arrendamento: ava-
liação se a Cia. tem razoável certeza de exercer opções de prorrogações dos 
arrendamentos. (ii) Estimativas: As informações sobre as incertezas relacio-
nadas a premissas e estimativas em 31/12/20 que possuem um risco significa-
tivo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passi-
vos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • 
Nota 6 - Provisão para perdas esperadas com créditos. • Nota 7 - Provisão 
para perdas estimadas de estoques. • Nota 11 - Vida útil do ativo imobilizado. 
• Nota 12 - Valor recuperável do ágio adquirido na combinação de negócio. • 
Nota 17 - Provisão contraprestação contingente. • Nota 18 - Valor recuperável 
do crédito tributário diferido. • Nota 24 - Provisão para demandas judiciais. 
Mensuração do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Cia. e suas controladas usam dados observáveis de mercado, tanto 
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em 
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de 
avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os 
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou pas-
sivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, 
para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 3. Resumo das principais práticas con-
tábeis: A Cia. e suas controladas aplicaram as práticas contábeis de forma 
consistente para todos os exercícios apresentados nestas DFs. individuais e 
consolidadas. a. Arrendamentos: No início de um contrato, a Cia. e suas 
controladas avaliam se um contrato é ou contém um arrendamento. Um con-
trato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de con-
trolar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de 
contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o 
uso de um ativo identificado, a Cia. e suas controladas utilizam a definição de 
arrendamento no CPC 06(R2). No início ou na modificação de um contrato que 
contém um componente de arrendamento, a Cia. e suas controladas alocam a 
contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base 
em seus preços individuais. A Cia. e suas controladas reconhecem um ativo 
de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que com-

preende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado 
para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de iní-
cio, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. O ativo 
de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a 
data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrenda-
mento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do 
prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o 
arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 
uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada 
na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de 
uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, 
se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de arren-
damento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor pre-
sente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de 
início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa 
taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo in-
cremental da Cia. e suas controladas. Geralmente, a Cia. e suas controladas 
usam sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. A Cia. 
e suas controladas determinam sua taxa incremental sobre empréstimos ob-
tendo taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo al-
guns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. O 
passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o 
método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pa-
gamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa, 
se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo 
com a garantia de valor residual, se a Cia. e suas controladas alterarem sua 
avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há 
um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o passivo 
de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste corres-
pondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resul-
tado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. b. 
Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento, classificação, mensura-
ção e desreconhecimento dos ativos financeiros: Os ativos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Cia. e suas contro-
ladas se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensura-
do: ao custo amortizado (modelo de negócio de manter fluxos de caixas con-
tratuais mais juros), ao valor justo por meio do resultado abrangente (modelo 
de negócio tanto de manter fluxos de caixas contratuais mais juros quanto pela 
venda dos instrumentos financeiros) ou ao valor justo por meio do resultado. 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhe-
cimento inicial, a não ser que a Cia. e suas controladas mudem 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 Cia. e suas con-
troladas desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Cia. e suas controladas 
transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, essencialmente, todos os ris-
cos 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 individual. Instrumentos financeiros não deriva-
tivos ativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clien-
tes, créditos com partes relacionadas e outros créditos. Os instrumentos ativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos 
que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quais-
quer custos de transação diretamente atribuíveis. Em 31/12/20 a Cia. e suas 
controladas, em decorrência das características dos instrumentos financeiros 
ativos e do modelo de negócio da Cia. fundamentado no recebimento de prin-
cipal + juros, classificam tais instrumentos como custo amortizado. (ii) Reco-
nhecimento, classificação, mensuração e desreconhecimento dos passi-
vos financeiros: Os passivos financeiros foram classificados como mensura-
dos 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 men-
surados ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo, e 
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passi-
vos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais é reconhecida no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento também é reconhecido no resultado. A Cia. e suas controladas 
desreconhecem um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é re-
tirada, cancelada ou expira. A Cia. e suas controladas também desreconhe-
cem 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 31/12/20 a Cia. e suas controladas mantinha passivos financei-
ros mensurados ao custo amortizado. Os passivos financeiros mensurados 
custos amortizado compreendem: fornecedores, empréstimos e financiamen-
tos e outras obrigações. (iii) Compensação dos ativos e passivos financei-
ros: Os ativos ou os passivos financeiros são compensados, e o valor líquido 
é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. e 
suas controladas 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 si-
multaneamente. (iv) Instrumentos financeiros derivativos: A Cia. e suas 
controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos. c. Reconheci-
mento da receita: As receitas da controladora são derivadas, basicamente, 
do resultado dos investimentos nas controladas que são avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o valor contábil do 
investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade in-
vestidora no patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento 
dos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício. As receitas das 
controladas são derivadas, basicamente, da venda de produtos e são reco-
nhecidas quando da emissão da nota fiscal que coincide substancialmente 
com a entrega dos produtos e, quando ocorre o cumprimento da obrigação 
com o cliente. No fechamento do exercício, é realizada a análise conforme as 
condições individuais do contrato de venda e os prazos de entregas das mer-
cadorias para verificar se: (i) os clientes obtêm o controle dos produtos; (ii) o 
valor da receita pode ser mensurado de maneira confiável; e (iii) todas as 
obrigações contratuais são cumpridas pelas controladas. A receita é medida 
líquida de devoluções e descontos comerciais. d. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimen-
tos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da 
data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de altera-
ção no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. e. Es-
toques: O custo dos estoques é baseado no princípio da média móvel ponde-
rada 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. f. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Gastos decor-
rentes de reposição de um componente de um item do imobilizado são conta-
bilizados separadamente, incluindo inspeções e vistorias, e classificados no 
ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um au-
mento 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 individuais (com-
ponentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item 
do imobilizado são apurados pela comparação dos recursos advindos da alie-
nação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro 
de outras receitas no resultado. (ii) Custos subsequentes: O custo de repo-
sição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do 
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do 
componente irão fluir para a Cia. 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 imobilizado são reconheci-
dos no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: Itens do ativo imobi-
lizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício com base 
na vida útil econômica estimada de cada componente, conforme descrito na 
Nota 11. Ativos arrendados são depreciados pelo prazo do contrato, a não ser 
que seja certo que a Cia. obterá a propriedade do bem ao final do arrendamen-
to. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado 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. g. Intangível: 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 contro-
ladas é registrado como “Intangível” no consolidado e como investimento na 

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante 302 323 61.244 48.079
Caixa e equivalentes de caixa 5 123 111 13.186 3.965
Contas a receber de clientes 6 - - 18.688 18.109
Estoques 7 - - 13.717 15.409
Adiantamentos 6 6 6 7
Impostos a recuperar 8 173 206 4.874 3.015
Outros créditos 9.a - - 10.773 7.574

Não circulante 31.269 20.229 168.459 175.998
Realizável a longo prazo 1.159 1.125 48.150 45.066
Impostos a recuperar 8 - - 22.677 25.821
Outros créditos 9.a - - 649 47
Créditos com partes relacionadas 26 1.159 1.125 1.723 644
Depósitos e bloqueios judiciais 9.b - - 3.341 2.028
Ativo fiscal diferido 19.e - - 19.760 16.526
Investimentos 10 30.110 19.104 - -
Imobilizado 11 - - 56.537 66.808
Intangível 12 - - 63.772 64.124

Total do ativo 31.571 20.552 229.703 224.077

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

controladora. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment) 
conforme requerido no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos. O valor da marca Creme Mel paga na combinação de negócios é reco-
nhecido em uma conta específica do grupo intangível, mensurado pelo seu 
valor justo na data da aquisição e possui vida útil indefinida. O valor da marca 
Zecas paga na combinação de negócios é reconhecido em uma conta especí-
fica do grupo intangível, mensurado pelo seu valor justo na data da aquisição 
e possui vida útil de 5 anos. Posteriormente, as marcas com vida útil indeter-
minada, são testadas anualmente para verificar seu valor recuperável, confor-
me requerido no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Os 
ativos intangíveis compreendem ativos adquiridos de terceiros e são mensura-
dos pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização. Os 
gastos com ativos intangíveis gerados internamente são reconhecidos como 
despesas. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo 
método linear. h. Redução ao valor recuperável de ativos: Ativos financei-
ros: A Cia. reconhece no final de cada período provisões para perdas espera-
das sobre ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. A provisão 
para perda é mensurada por um valor igual à perda de crédito esperada para 
a vida inteira do instrumento. A Cia. utiliza o expediente prático para mensurar 
as perdas de crédito esperadas considerando uma matriz de provisão que leva 
com consideração a experiência de perda de crédito histórica, assim como a 
análise individual dos títulos a receber, ajustada quando apropriada para fato-
res específicos dos devedores em aspectos econômicos gerais atuais e futu-
ros na data do reporte. As perdas esperadas na análise individual dos títulos a 
receber leva em consideração os seguintes fatores: • Histórico de perda. • 
Inadimplência ou atrasos do devedor. • Indicativos de que o devedor ou emis-
sor irá entrar em falência/recuperação judicial. • Desaparecimento de um mer-
cado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras. Ativos não 
financeiros: Os valores contábeis dos ativos não monetários (imobilizado e 
intangível) são revistos a cada data de apresentação das DFs. para apurar se 
há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é determinado. Os fatores considerados 
pela Cia. incluem resultados operacionais de curto prazo, tendências e pers-
pectivas, assim como os efeitos de obsolescência, demanda, concorrência e 
outros fatores econômicos. i. Provisões: Uma provisão é reconhecida no ba-
lanço quando a Cia. e suas controladas possuem uma obrigação legal ou 
quando é constituída como resultado de um evento passado e é provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
j. Subvenções governamentais: Uma subvenção governamental é reconhe-
cida no resultado ao longo do período, em base sistemática, desde que aten-
didas as condições contratuais. Enquanto não atendidos os requisitos para 
reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental é 
mantida em conta específica de passivo.  k. IR e contribuição social: O IR e 
a contribuição social do exercício corrente são calculados com base na alíquo-
ta de 15% sobre o lucro tributável para IR - acrescida do adicional de 10% 
sobre tal lucro real tributável excedente de R$ 240 - e na alíquota de 9% sobre 
o lucro real tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. O IR e a 
contribuição social diferidos ativos (crédito tributário) são calculados com base 
na aplicação das mesmas alíquotas acima mencionadas e decorrem de des-
pesas temporariamente não dedutíveis para efeito de IR e contribuição social 
e prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. l. Receitas finan-
ceiras e despesas financeiras: A receita de juros é reconhecida no resulta-
do, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras compreen-
dem despesas de juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor pre-
sente e custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção, à construção ou à produção de um ativo qualificável e que são reconhe-
cidos no resultado através do método de juros efetivos. m. Benefícios a em-
pregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal mensalmente, sendo o passivo reconhe-
cido pelo montante do pagamento esperado aos funcionários. A Cia. e suas 
controladas não possuem benefícios pós-emprego. n. Novas normas ou re-
visadas pela primeira vez em 2020: As seguintes normas alteradas e inter-
pretações não tiveram impacto significativo nas DFs. da Cia.: - Alterações nas 
referências à estrutura conceitual para relatório financeiro (CPC 00 (R2)); - 
Definição de materialidade (alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23). o. Novas 
normas mas não vigentes: As normas, alterações e interpretações de nor-
mas emitidas, mas não vigentes até a data da emissão destas DFs. individuais 
e consolidadas estão abaixo apresentadas: (i) CPC 50 – Contrato de seguro. 
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma 
ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 
- Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 – Contratos de Seguro), uma 
nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhe-
cimento e mensuração, apresentação e divulgação. A IFRS 17 vigora para 
períodos iniciados a partir de 1º/01/23, sendo necessária a apresentação de 
valores comparativos. Essa norma não se aplica a Cia. e suas controladas. (ii) 
Outras normas: Não se espera que as seguintes novas normas e alteradas 
tenham imapctos significativos nas DFs. individuais e consolidadas. Conces-
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sões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alterações ao CPC 06); Imobiliza-
do: receita antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); Referências à 
estrutura contextual (alterações ao CPC 15) e Classificação do passivo em 
circulante e não circulante (alterações ao CPC 26). 4. DFs. consolidadas: As 
DFs. das controladas diretas e indiretas são incluídas nas DFs. 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 Cia. As empresas que estão sendo consolidadas além da con-
troladora são: 
Investida Classificação 2020 2019
Vargem Grande Participações S.A. Controlada direta 100% 100%
Sorveteria Creme Mel S.A. Controlada indireta 100% 100%
Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. Controlada indireta 99,997% 99,997%
Distribuição de Congelados Brasil Ltda. Controlada indireta 100% 100%
CMZ Gestão e Serviços S.A. Controlada indireta 100% 100%
A Cia. 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 DFs. individuais da controladora, as informações financeiras de contro-
ladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. a. 
Participação de acionistas não controladores: A Cia. mensura qualquer 
participação de não controladores na adquirida dentro do patrimônio líquido 
pela participação proporcional no capital, nas reservas e nos resultados. b. 
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência 
patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabilizadas pelo mé-
todo da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coliga-
das (quando aplicável) e controladas (na demonstração da controladora). As 
coligadas são aquelas entidades nas quais a Cia., direta ou indiretamente, tem 
influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políti-
cas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto consiste 
em um acordo contratual através do qual a Cia. possui controle compartilhado, 
em que esta tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual e não direito 
aos ativos e aos passivos específicos resultantes do acordo.  Os investimentos 
em coligadas e entidades controladas 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 DFs. consolidadas incluem a participação da Cia. 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. c. 
Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intergrupo, 
e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações in-
tergrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o 
investimento na proporção da participação da Cia. na investida. Perdas não 
realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos 
não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de per-
da por redução ao valor recuperável. d. Demonstrações das controladas: 
Os principais saldos de ativos, passivos e resultados da empresa incluída nas 
DFs. consolidadas estão apresentados a seguir: (i) Controlada direta
Balanços patrimoniais em 31/12 Vargem Grande (Consolidado)

2020 2019
Ativo
Ativo circulante 60.942 47.755
Ativo não circulante 47.024 44.423
Imobilizado 56.537 66.808
Intangível 38.851 39.202
Total do ativo 203.354 198.188
Passivo
Passivo circulante 100.794 154.115
Passivo não circulante 97.372 49.891
Patrimônio líquido 5.188 (5.818)
Total do passivo e patrimônio líquido 203.354 198.188
Demonstrações de resultados em 31/12 Vargem Grande (Consolidado)

2020 2019
Receita de vendas 147.779 157.338
Custo dos produtos vendidos (97.761) (105.771)
Lucro bruto 50.018 51.567
Receitas e despesas operacionais
 Despesas administrativas e gerais (61.600) (91.310)
 Outras receitas (despesas) operacionais 5.179 6.152
Resultado operacional (6.403) (33.591)
Resultado financeiro (5.877) (4.265)
Lucro antes dos impostos (12.280) (37.856)
IR e contribuição social 886 (7.228)
Resultado do exercício (11.394) (45.084)
(ii) Controladas indiretas

Balanços patrimoniais em 31/12/20
Creme 

Mel Zecas CMZ DCB
Ativo
Ativo circulante 7.608 21.757 12.097 48.956
Ativo não circulante 33.151 19.069 - 15.599
Imobilizado 24.325 25.745 - 6.467
Intangível 15.322 23.502 - 27
Total do ativo 80.406 90.073 12.097 71.049
Passivo
Passivo circulante 29.090 55.978 12.149 33.029
Passivo não circulante 66.877 42.267 - 30.568
Patrimônio líquido (15.561) (8.172) (52) 7.452
Total do passivo e patrimônio líquido 80.406 90.073 12.097 71.049

Balanços patrimoniais em 31/12/19
Creme 

Mel Zecas CMZ DCB
Ativo
Ativo circulante 10.548 12.150 857 27.043
Ativo não circulante 33.443 17.732 - 7.764
Imobilizado 35.527 25.523 - 5.757
Intangível 15.441 23.761 - -
Total do ativo 94.959 79.166 857 40.564
Passivo
Passivo circulante 76.628 45.178 870 32.886
Passivo não circulante 25.334 58.094 - 4.170
Patrimônio líquido (7.003) (24.106) (13) 3.508
Total do passivo e patrimônio líquido 94.959 79.166 857 40.564
Demonstrações do resultado em 
31/12/20

Creme 
Mel Zecas CMZ DCB

Receita de vendas 7.594 49.846 154 143.203
Custo dos produtos vendidos (10.498) (54.024) - (86.103)
Lucro bruto (2.904) (4.178) 154 57.100
Receitas e despesas operacionais
Administrativas, comerciais e logística (7.413) 223 (180) (52.433)
Outras receitas (despesas) operacionais 4.186 792 (19) (1.005)
Resultado antes dos efeitos 
 financeiros (6.131) (3.163) (45) 3.662
Resultado financeiro (2.156) (3.304) 7 (807)
Resultado antes dos impostos (8.287) (6.467) (38) 2.855
IR e contribuição social (273) - - 1.089
Resultado do exercício (8.560) (6.467) (38) 3.944
Demonstrações do resultado em 
31/12/19

Creme 
Mel Zecas CMZ DCB

Receita de vendas 52.755 33.706 154 121.307
Custo dos produtos vendidos (57.167) (33.308) - (66.086)
Lucro bruto (4.412) 398 154 55.221
Receitas e despesas operacionais
Administrativas, comerciais e logística (29.571) (15.985) (179) (42.513)
Outras receitas (despesas) operacionais 3.391 4.716 (15) (4.557)
Resultado antes dos efeitos 
 financeiros (30.592) (10.871) (40) 8.151
Resultado financeiro (177) (4.588) 24 42
Resultado antes dos impostos (30.769) (15.459) (16) 8.193
IR e contribuição social - (2.404) - (4.431)
Resultado do exercício (30.769) (17.863) (16) 3.762
5. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Bancos 123 - 2.981 3.664
Aplicações financeiras (i) - 111 10.205 301
Total 123 111 13.186 3.965
(i) Refere-se a aplicações financeiras de curto prazo. De alta liquidez, que 
são prontamente conversiveis em um montante conhecido de caixa e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, composto em quase 
sua totalidade de aplicações financeiras automaticas no Banco Itaú com ren-
dimentos de 65% do CDI em 2019 e 2020.
6. Contas a receber de clientes: a. Composição: Consolidado
 2020 2019
Duplicatas a receber 25.146 36.513
(-) Depósitos a identificar (780) (2.596)
(-) Provisão para devolução de clientes (539) (944)
(-) Juros a incorrer novação (90) (90)
(-) Provisão para descontos a) (1.135) (2.508)
(-) Provisão para perdas esperadas b) (3.915) (12.266)
Total 18.688 18.109
a) Refere-se a acordos comerciais pontuais com clientes no valor de R$ 771 
(R$ 1.918 em 2019) e descontos contratuais com grandes redes no valor de 
R$ 364 (R$ 590 em 2019). b) A provisão é constituída com base na estimativa 
de perda esperada por segmento de clientes, sendo considerada a análise 
individual dos títulos/clientes mais representativos, histórico de perda (matriz 
de provisão), acrescido quando aplicável de variáveis macroeconômicas que 
possam agravar o risco no recebimento. Em 2020 ocorreram baixas efetivas 
de títulos antigos o que explica a queda significativa no saldo da conta.  
b. Carteira de recebíveis por vencimento Consolidado
 2020 2019
A vencer 13.491 16.354
Entre 0 e 30 dias 10.893 12.513
Entre 31 e 60 dias 2.407 3.643
Entre 61 e 90 dias 191 47
Entre 91 e 180 dias - 146
Entre 181 e 360 dias - 5
Acima de 360 dias - -
Vencidos 11.655 20.159
Entre 0 e 30 dias 3.422 3.034
Entre 31 e 60 dias 600 651
Entre 61 e 90 dias 254 581
Entre 91 e 180 dias 721 674
Entre 181 e 360 dias 1.462 2.308
Acima de 360 dias 5.196 12.911
 25.146 36.513
A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa: Consolidado
 2020 2019
No início do exercício (12.266) (9.599)
Constituição (1.454) (3.018)
Baixa efetiva 9.805 351
No final do exercício (3.915) (12.266)

7. Estoques: a. Composição do saldo: Consolidado
 2020 2019
Produtos acabados 2.973 4.803
Produtos em elaboração 14 134
Mercadorias para revenda 2.398 2.559
Matéria-prima 3.671 3.716
Material de embalagem 1.855 2.153
Almoxarifado de materiais de uso e consumo 2.015 1.998
Outros 4 8
Mercadoria em trânsito 931 227
(-) Provisão para perdas esperadas de estoque (i) (144) (189)
Total 13.717 15.409
(i) Refere-se a itens obsoletos e sem movimentação a mais de 180 dias.
b. Movimentação da provisão para perdas esperadas de: Consolidado
estoques 2020 2019
No início do exercício (189) (602)
Constituição (75) (5.215)
Baixa 120 5.628
Total (144) (189)
 8. Impostos a recuperar: Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
PIS/COFINS a compensar (i) - - 20.166 21.269
ICMS a recuperar (ii) - - 4.605 5.345
Antecipação Produzir (iii) - - 709 737
IRPJ estimativa - 14 165 178
IRPJ a recuperar - 69 499 235
CSLL estimativa - 6 203 202
CSLL a recuperar 6 - 476 126
IRRF a recuperar 167 117 257 154
INSS a recuperar (iv) 70 590
IPI a recuperar - - 389 -
ISS a recuperar - - 12 -
Total 173 206 27.551 28.836
Circulante 173 206 4.874 3.015
Não circulante - - 22.677 25.821
(i) Compreende principalmente os créditos de PIS e COFINS decorrente da 
exclusão do ICMS da base de cálculo. As ações da Creme Mel e Zecas já 
transitaram em julgado, os créditos foram habilitados e foram iniciadas as 
compensações. (ii) Refere-se ao crédito de ICMS a recuperar sobre o valor 
das aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado a ser apropriado na 
parcela de 1/48 meses. (iii) Refere-se à antecipação de parcelas do ICMS nos 
termos da Instrução Normativa GSF nº 1.208, de 24/03/15, 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, parte do 
saldo baixado após analise de recuperabilidade efetuado pelos nossos advo-
gados. 9. Outros créditos e depósitos judiciais:
a. Outros créditos Consolidado
 2020 2019
Créditos diversos 47 62
Adiantamentos a funcionários 155 190
Adiantamentos a fornecedores (i) 9.769 6.464
Compra para entrega futura 3 3
Adiantamentos para viagens 3 4
Ativos mantidos para venda 12 18
Alugueis contratados 45 -
Despesas antecipadas 787 880
Aplicações financeiras (ii) 601 -
Total 11.422 7.621
Circulante 10.773 7.574
Não circulante 649 47
(i) Refere-se a adiantamentos para aquisição de estoques e pagamentos de 
fretes aos brokers. Foram baixados entre fevereiro e abril de 2021. (ii) Refere-
-se a aplicação financeira CDB do Banco Sofisa taxa 100% do CDI vencimento 
para 18/11/25.
b. Depósitos judiciais: Consolidado
 2020 2019
Saldo 2.028 6.427
Depósitos 2.988 3.787
Baixa/devoluções (1.675) -
Baixa decorrente de acerto com antigos acionistas (Nota 25b) - (8.322)
Atualização - 136
Total 3.341 2.028

10. Investimentos: a. Composição: Controladora
2020 2019

Investimento equivalência 5.188 (5.818)
Investimento mais valia (marcas Creme Mel) 13.760 13.760
Investimento goodwill (i) 11.162 11.162
 30.110 19.104
(i) Compreende o ágio por rentabilidade futura na aquisição de investida con-
forme Nota Explicativa 12, líquido de imparidade no goodwill. Em maio de 
2019 a Largo do Machado aumentou sua participação societária na Vargem 
Grande Participações S.A. de 51,8% para 100% mediante aquisição das par-
ticipações restantes dos acionistas não controladores. Considerando que a 
Vargem Grande já era uma empresa controlada pela Largo do Machado, o va-
lor justo dos ativos e passivos adquiridos foi mantido conforme a data da com-
binação de negócios (obtenção de negócios), conforme demonstrado abaixo:

 
Participação 

de 51,8%

Aquisição 
48,2%  

minoritários
Participação 

de 100%
Mais valia – Marca Creme Mel 7.139 6.621 13.760
Goodwill – líquido da imparidade 5.791 5.371 11.162
Total 12.930 11.992 24.922
Considerando que a Largo do Machado é controladora da Vargem Grande, 
o ganho apurado na aquisição de participação societária dos minoritários foi 
reconhecido diretamente no patrimônio líquido, conforme apuração demons-
trada a seguir:
(+) Mais valia e Goodwill em participação de minoritários 11.992
(+) Terreno transferido dos acionistas minoritários para Vargem 
Grande (i) 13.369
(+) Participação de minoritários no patrimônio contábil da Vargem 
Grande (ii) (5.396)
(-) Contraprestação transferida a vista e a prazo (iii) (12.600)
Contraprestação contingente na combinação de negócios (iv) (5.190)
Total 2.175
(i) No contrato de aquisição das cotas remanescente dos acionistas minori-
tários foi estabelecida a transferência do terreno e dos acionistas da fábrica 
em Goiás, pertecentes até então aos acionistas pessoas físicas, no valor de 
R$ 13.369, para a Creme Mel. (ii) Refere-se ao valor do patrimônio líquido da 
Vargem Grande, correspondente à participação dos acionistas minoritários, 
na data da aquisição das ações pela Largo do Machado. (iii) O valor da con-
traprestação transferida corresponde a R$ 8.800 de depósitos judiciais trans-
feridos aos acionistas pessoas físicas no ato da aquisição, R$ 1.600 pagos 
à vista e R$ 2.200 a serem pagos até 2024. (iv) O contrato de aquisição das 
cotas dos minoritários prevê pagamento de contraprestação contingente de 
20% sobre o valor que exceder R$ 32 milhões em uma transação de venda 
das cotas da Vargem Grande pelo fundo para uma parte terceira. O cálculo 
da contraprestação contingente foi realizado com base no valuation da Cia. na 
data da transação. b. Equivalência patrimonial:

2020
Partici- 
pação

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado da 

coligada

Aumen-
to de 

capital

Saldo 
contá-
bil do 

investi-
mento

Equiva-
lência 

resultado
Vargem Grande 
Participações S.A. 100% 5.188 (11.394) 22.400 5.188 (11.394)
Total 5.188 (11.394) 22.400 5.188 (11.394)
2019
Vargem Grande 
Participações S.A. 100,00% (5.818) (45.084) 26.466 (5.818) (40.230)
Total (5.818) (45.084) 26.466 (5.818) (40.230)
c. Movimentação do investimento: Controladora

2020 2019
Saldo inicial do investimento 19.104 17.265
- Equivalência patrimonial (11.394) (40.230)
- Aumento de capital na investida 22.400 26.466
- Transações de capital na investida (Nota 19.d) - 4.445
- Aquisição de participação de minoritários - 11.158
Saldo final do investimento 30.110 19.104

11. Imobilizado:  
(i) Composição consolidado 2019 Adição Baixas Transferências

Depreciação e  
amortização acumulada

Provisão para 
perda 2020

Bens imóveis
Benfeitorias em prop. terceiros 1.598 - - 110 (83) (1.035) 590
Total 1.598 - - 110 (83) (1.035) 590
Bens móveis
Terrenos 3.342 - - - - - 3.342
Edificações 10.127 - - - - - 10.127
Instalações 492 - (53) 3 (57) (151) 234
Máquinas e equipamentos 10.037 73 (3.474) 5.510 (920) - 11.226
Móveis e utensílios 820 3 (53) 150 (318) - 602
Freezer 17.627 2.100 (2.372) - (3.659) - 13.696
Câmara Fria 2.068 - (264) - (123) - 1.681
Veículos de transporte 2.872 - - - (1.292) - 1.580
Carrocerias 667 - (5) - (187) - 475
Bens arrendados - Veículos 24 - (21) - (3) - -
Total 48.076 2.176 6.242 5.663 - 6.559 151 42.963
Imobilizado em andamento
Edificações em andamento 478 - - (110) - (20) 348
Máquinas em construção 1.265 5.115 - (5.663) - (717) -
Total 1.743 5.115 - (5.773) - (737) 348
Ágio mais valia
Ágio mais-valia do  
 Imobilizado (i) 10.098 - - - (1.449) - 8.649
Total 10.098 - - - (1.449) - 8.649
Direito de Uso
Arrendamento 5.293 - - - (1.306) - 3.987
Total 5.293 - - - (1.306) - 3.987
Total 66.808 7.291 6.242 - (9.397) (1.923) 56.537
(i) A mais-valia do imobilizado é decorrente da cisão da Méier Participações 
Ltda., em 31/08/15, e a consequente incorporação do seu acervo cindido, pela 
Zecas e pela Creme Mel, conforme protocolo de cisão datado de 11/12/15. 
Como consequência da cisão a Méier foi extinta para todos os fins de direito, 
sendo sucedida pela Zecas e pela Creme Mel.

Classificação 2018
Adi-

ções Baixas

Trans-
ferên-

cias
Depre-
ciação

Pro-
visão 
para 

perda 2019
Terrenos (i) - 3342 - - - - 3.342
Edificações (i) - 10127 - - - - 10.127
Benfeitorias prop. 
 de terceiros 1.381 144 - 146 (73) - 1.598
Câmara fria 2.298 115 (210) - (135) - 2.068
Freezer 22.161 6.752 (7.258) 571 (4.599) - 17.627
Instalações 552 - - - (60) - 492
Máquinas e 
 equipamentos 11.447 192 (869) 453 (1.186) - 10.037
Móveis e utensílios 1.280 64 (53) 8 (422) (57) 820
Veículos 5.462 100 (25) - (1.974) - 3.563
Mais valia do 
 imobilizado 14.013 - - - (2.084) (1.831) 10.098
Imobilizado em 
 andamento 883 2.038 - (1.178) - - 1.743
Direito de uso (i) - 7.424 - - (1.591) (540) 5.293
Total 59.477 30.298 (8.415) - (12.124) (2.428) 66.808
(i) As aquisições de terrenos, edificações e arrendamentos em 2019 não 
possuem efeito caixa e foram excluídas da movimentação do fluxo de caixa. 
Os terrenos e edificações foram adquiridos com a baixa de créditos com os 
antigos acionistas, e o direito de uso dos arrendamentos foi registrado em 
contrapartida ao passivo de arrendamento, na rubrica de empréstimos e finan-
ciamentos (Vide nota explicativa 25.d). Apresentamos a seguir a taxa média 
de depreciação anual praticadas pela Cia. e suas controladas:

Taxa média de depreciação (%)
2020 2019

Benfeitorias em propriedade de terceiros 4 4
Câmara fria 4 4
Freezer 10 10
Instalações 10 10
Máquinas e equipamentos 15 15
Móveis e utensílios 15 15
Veículos 15 15
Mais valia do imobilizado 10 10
(ii) Conciliação das adições do ativo imobilizado e atividades de finan- 
ciamento

2020 2019
Adições do ativo imobilizado 7.291 30.298
Adições de terrenos sem efeito caixa - (3.342)
(+/-) Ajuste efeito caixa edificações 71 (10.127)
Adiçoes de direito de uso sem efeito caixa - (7.424)
Adições em atividades de financiamento 7.362 9.405

12. Intangível: a. Composição e movimentação

Consolidado
Descrição 2019

Adi-
ção

Provisão 
para perda

Trans-
ferên-

cias
Amor-

tização 2020
Marca – Creme Mel (ii) 22.239 - - - - 22.239
Marcas - Zecas (ii) 282 - - - (244) 38
Programas de computador 432 36 - 35 (179) 324
Fundo de comércio - - - - - -
Ágio (i) 41.171 - - - - 41.171
Software direito de uso - 35 - (35) - -
Total 64.124 71 - - (423) 63.772

Descrição 2018
Adi-
ção

Provisão 
para 

perda

Trans-
ferên-

cias
Amor-

tização 2019
Marca – Creme Mel (ii) 22.239 22.239
Marcas e patentes (ii) 866 - - - (584) 282
Programas de computador 592 11 - 67 (238) 432
Fundo de comércio 164 - (164) - - -
Ágio (i) 41.171 - - - - 41.171
Software direito de uso 67 - - (67) - -
Total 65.099 11 (164) - (822) 64.124
(i) Refere-se ao ágio apurado na combinação de negócios da Vargem Grande, com 
a obtenção do controle da Cia. em 2016. Apresentamos a seguir a taxa média de  
amortização praticadas pela Cia. e suas controladas:

Taxa média de amortização (%)
2020 2019

Software (Direito de uso) 20 20
Programas de computador 25 25
Marcas e patentes (ii) 20 20
(ii) A marca Creme Mel não possui vida útil definida e a marca Zecas possui 
vida útil definida de 5 anos. b. Teste de imparidade do ágio: Em virtude do fe-
chamento da fábrica de Goiás e da unificação da produção das marcas Creme 
Mel e Zecas em uma única unidade fabril, a Cia. efetuou o teste de imparidade 
na data do balanço considerando suas controladas como uma única unidade 
geradora de caixa (UGC). O valor recuperável da unidade geradora de caixa 
foi estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados 
(valor em uso) da UGC. As principais premissas representam a avaliação de 
tendências futuras da Administração e foram baseadas em dados históricos 
de fontes internas e externas e estão definidas a seguir: • Taxa de desconto de 
10,22% calculada considerando a metodologia WACC (Weighted Average Ca-
pital Cost) em termos nominais. • Projeções dos fluxos de caixa com estimati-
vas específicas para cinco anos e uma taxa de crescimento na perpetuidade 
de 2,5%, em termos nominais, após este período. • Projeções do EBITDA 
com estimativas levando em consideração a experiência passada, ajustado 
pelos seguintes fatores: (i) O crescimento da receita considerou os impactos 
gerados no mercado pela pandemia COVID-19 e a projeção foi baseada no 
histórico até abril de 2020, com presunção de redução no volume e retomada 
total do mercado em 2023. (ii) As projeções de custos e despesas levaram 
em consideração o ganho de escala com a unificação das fábricas. O valor 
recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, 
nenhuma provisão para redução ao valor recuperável do ágio foi reconhecida. 

13. Empréstimos e financiamentos: a. Composição
Consolidado

2020 2019
 Vencimento Taxa a.a Circulante Não circulante Saldo devedor Circulante Não circulante Saldo devedor
Conta garantida
Banco Bradesco 2020 18,91% 16 - 16 1.432 - 1.432
Banco Itaú 2020 33% 9 - 9 1.592 - 1.592
Banco Daycoval 2020 23% 29 - 29 4.816 - 4.816
Total conta garantida 54 - 54 7.840 - 7.840
Capital de giro
Banco Santander 06/18 a 12/20 6,1% + CDI - - - 452 - 452
Banco Pine 07/19 a 11/20 2,5% + CDI - - - 293 - 293
Banco Fibra 11/19 a 11/21 8,09% + CDI - - - 1.944 3.073 5.017
Banco Daycoval 01/19 a 10/22 6,17% + CDI 4.454 10.800 15.254 2.366 2.612 4.978
Banco Sofisa 11/20 a 11/25 7,28% + CDI 271 1.741 2.012 - - -
Total capital de giro 4.725 12.541 17.266 5.055 5.685 10.740
CCB - Cédula de Crédito Bancário
Banco Itaú 05/15 a 05/20 2,95% + CDI 17.921 - 17.921 18.006 - 18.006
Total de CCB 17.921 - 17.921 18.006 - 18.006
Finames
Banco Itaú 03/15 a 03/20 6,0% a 9,5% - - - 95 - 95
Banco Santander 11/15 a 11/20 11% a 22,79% - - - 92 - 92
Banco CEF 11/14 a 11/24 3% 17 50 67 84 - 84
Total Finames 17 50 67 271 - 271
Leasing
Banco Santander 01/16 a 10/20 4,77% 56 - 56 560 - 560
Total leasing 56 - 56 560 - 560
Arrendamentos - CPC 06 (R2) 05/25 8% 918 3.396 4.314 1.741 3.800 5.541
Total arrendamento 918 3.396 4.314 1.741 3.800 5.541
Total 23.690 15.987 39.677 33.473 9.485 42.958
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b. Cronograma de pagamentos consolidado: Valor
2021 23.690
2022 6.326
Após 2022 9.661

39.677
c. Movimentação consolidada

2019
Contrata-

ções
Pagamento 

principal
Provisão 
de juros

Pagamen-
to de juros 2020

 BRADESCO 1.432 16 (1.432) 150 (150) 16
 CAIXA 84 - (17) 7 (7) 67
 DAYCOVAL 9.794 15.200 (9.791) 1.007 (926) 15.284
 FIBRA 5.017 - (5.000) 323 (340) -
 ITAU 19.693 - (2.600) 1.286 (451) 17.928
 PINE 293 - (292) 17 (18) -
 SANTANDER 1.104 - (878) 69 (329) 56
 SOFISA - 2.000 - 23 (12) 2.012
 Total 37.417 17.216 (20.009) 2.883 (2.143) 35.364
 Arrendamento 5.541 - (1.227) 421 (421) 4.314
 Total 42.958 17.216 (21.236) 3.304 (2.564) 39.677

2018
Contrata-

ções
Pagamento 

principal
Provisão 
de juros

Pagamen-
to de juros 2019

 BRADESCO 2.138 2.882 (2.912) 399 (1.075) 1.432
 CAIXA 101 - (17) 3 (3) 84
 DAYCOVAL 4.879 12.784 (7.889) 2.453 (2.433) 9.794
 FIBRA - 5.000 - 34 (17) 5.017
 ITAU 22.862 21.138 (24.787) 1.626 (1.146) 19.693
 PINE 10.541 2.200 (12.408) 35 (75) 293
 SANTANDER 2.130 48 (1.041) 96 (129) 1.104
 VOLKSWAGEN     12 - (12) - - -
 Total - 44.052 (49.066) 4.646 (4.878) 37.417
Arrendamento - 7.424 (1.883) 517 (517) 5.541
 Total 42.663 51.476 (50.949) 5.163 (5.395) 42.958
d. Cláusulas restritivas de covenants: O contrato das controladas com o 
Banco Itaú (CCB) prevê que o vencimento antecipado dos empréstimos e fi-
nanciamentos ocorrerá quando a Cia. deixar de manter, durante a vigência do 
contrato, os seguintes índices financeiros, os quais serão apurados anualmen-
te com base nas DFs. consolidadas: (i) A razão entre a dívida líquida e o EBI-
TDA deverá ser menor ou igual a 2,0 até a liquidação de todas as obrigações 
assumidas neste título; (ii) 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 
(iii) A dívida bruta, contemplando a dívida da Creme Mel, Zecas, CMZ e DCB 
deverá ser menor ou igual a: (i) R$ 28.000 em 2019. Em 31/12/20 a Cia. não 
cumpriu com os índices financeiros e o montante de R$ 5.522 foi reclassifica-
do para o passivo circulante. 14. Fornecedores: Referem-se, essencialmen-
te, a fornecedores nacionais de matéria-prima, embalagens, demais insumos 
consumidos no processo produtivo, assim como a fornecedores de máquinas 
e equipamentos, freezers e caminhões utilizados na distribuição dos produtos. 

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Fornecedores nacionais - - 16.297 20.975

- - 16.297 20.975
15. Obrigações tributárias: Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
ICMS a recolher - - 248 1.689
ICMS ST - - 757 1.486
ISS a recolher - - 1 1
PIS/COFINS a recolher (i) - - 4.381 24.659
Impostos retidos na fonte 1 - 371 1.034
Parcelamento de PIS (ii) - - 199 -
Parcelamento de COFINS (ii) - - 1.031 -
Parcelamento de INSS (ii) - - 22.001 4.477
PERT Lei 13.496/17 - - 56.594 -
IPI a recolher (i) - - 1.887 32.911
Impostos indiretos (cut-off) - - (355) (187)
Total 1 - 87.113 66.069
Circulante 1 - 14.115 63.717
Não circulante - - 72.999 2.352
(i) Refere-se a impostos vencidos IPI, PIS e COFINS vencidos que vem sen-
do atualizados mensalmente. (ii) Adesão ao parcelamento tributário portaria 
PGFN 14.402 de 16/06/20, em julho de 2020 a controlada Zecas e em dezem-
bro de 2020 pelas controladas Creme Mel e DCB. 
16. Obrigações sociais e trabalhistas: Consolidado
 2020 2019
Salários e ordenados a pagar 569 888
Pensão alimentícia 3 6
INSS a recolher sobre a folha/faturamento (i) 432 18.951
FGTS a pagar 91 958
Convênio Banco Real/Santander/BV Financeira 14 32
Provisões trabalhistas 1.599 2.434
Total 2.707 23.269
(i) Refere - se a INSS sobre folha vencidos que foram parcelados em 2020 
com saldo transferido para conta de parcelamento. 17. Outras obrigações e 
provisão contraprestação contingente: 
a) Outras obrigações: Consolidado
Mútuos 2020 2019
Mútuos com Largo do Machado (Controladora) 515 481
Incentivo fiscal - Produzir/GO 11 11
Provisão de outras obrigações (ii) 11.802 8.764
Aquisição participação societária (i) 31.900 30.014
Total 44.228 39.270
Circulante 43.703 7.860
Não circulante 525 31.410
(i) Obrigação referente a liquidação do valor remanescente da aquisição da 
Zecas aos antigos controladores. Esse valor é atualizado pela variação da 
TAXA DI – CETIP.  (ii) Compreende principalmente provisões de comissão 
para Brokers, fretes e manutenção de freezers, liquidada em 2021. b) Provi-
são contraprestação contingente: Com base na cláusula 2.4 Parcela Con-
tingente, do instrumento particular de compra e venda celebrado em 22/05/19, 
foi constituída a provisão de contingência utilizando o valor do equity da Cia., 
no valor de R$ 5.190, correspondente à 20% do excedente em relação ao va-
lor de venda da Vargem Grande e R$ 32 milhões. Em 31/12/20 o valor da con-
traprestação contingente foi atualizado para R$2.178, com base no valor justo 
da Cia. avaliado na referida data. 18. Impostos diferidos: a. Composição 
do crédito tributário decorrente de diferenças temporárias e prejuízos 
fiscais/bases negativas de contribuição social: 

Controladora Consolidado
Base de cálculo: 2020 2019 2020 2019
Provisão para demandas judiciais - - (6.785) (6.041)
Ajuste de cut-off da receita - - (91) (78)
Depreciação societária - - (2.228) (3.091)
Provisão para descontos e devoluções - - (1.135) (2.177)
Provisão para estoque - - (141) (189)
Provisão de clientes Liquidação duvidosa           - - (1.454) -
Reversao PCLD - - 9.805 -
Provisão Outras despesas com fretes - - (11.175) -
Provisão Outras despesas diversas - - (4.831) -
Ágio na combinação de negócio - - 30.010 30.010
Lucro não realizado no estoque - - - 206
Prejuízos fiscais e base negativa (1.136) (997) (155.148) (136.818)
Total (1.136) (997) (143.173) (118.178)
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IRPJ/CSLL 386 339 48.679 40.181
Crédito não constituído (386) (339) (28.919) (23.655)
Total de crédito tributário constituído - - 19.760 16.526
A Cia. considerou na sua análise sobre a realização do ativo fiscal diferido: (i) 
que as suas entidades controladas apresentam histórico de geração de lucro 
tributável, e (ii) elaborou um o estudo técnico sobre a expectativa de geração 
de lucros tributáveis futuros de suas entidades controladas. Este estudo técni-
co foi baseado no orçamento da Cia. considerando as seguintes premissas: (i) 
período projetivo, (ii) crescimento da quantidade de sorvetes vendidos para os 
próximos quatro anos de 2,5% de acordo com o PIB de longo prazo divulgado 
pelo boletim Focus e para os demais anos 1%, (iii) projeção do preço do sorve-
te vendido e das despesas operacionais ajustados com base no IPCA futuro, e 
(iv) projeção do resultado financeiro com base nos custos das dívidas atuais e 
o CDI projetado. O resultado desse estudo demonstrou que o IR Diferido será 
realizado integralmente em até 10 anos.
(ii) Movimentação do ativo fiscal diferido: Consolidado
 2020 2019
No início do exercício 16.526 19.472
Compensação/Reclassificação - (18)
Constituido 3.234 -
Reversão - (2.928)
No final do exercício 19.760 16.526
Nos exercícios findos em 31/12/19 e 2020 a a Vargem Grande e as suas con-
troladas Creme Mel e Zecas apresesentaram prejuízo fiscal e, tendo optado 
pelo regime de tributação pelo lucro real, não computaram despesa com IR 
e contribuição social corrente. No exercício findo em 31/12/20 a DCB apre-
sentou lucro fiscal e, tendo optado pelo regime de tributação pelo lucro real, 
computou despesa com IR e contribuição social corrente no valor de R$ 2.348. 
No exercício findo em 31/12/19 a DCB optou pelo regime de tributação pelo 
lucro presumido, e computou despesa com IR e contribuição social corrente 
no valor de R$ 4.300. Em 31/12/20 somente as controladas Creme Mel e DCB 
possuiam IR e contribuição social diferidos ativos no montante de R$ 16.323 
e R$ 3.437,  respectivamente, totalizando R$ 19.760. Na empresa Creme Mel, 
o ativo fiscal diferido é decorrente de diferenças temporárias, prejuízo fiscal e 
base negativa, que serão consumidosnos próximos exercícios.  Na empresa 
DCB, o ativo fiscal ativo é decorrente apenas de provisões temporárias, que 
também serão consumidos em até 10 anos. Não foi constituído IR e contribui-
ção social diferidos ativo para as demais controladas em função de não ha-
ver histórico e perspectiva de geração de lucros tributábeis nessas empresas 
nos próximos anos.  19. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 05/02/20, 
a Cia. realizou um aumento de capital no valor de R$ 14.400.000 mediante 
a emissão de 14.400.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, em tudo iguais às ações já existentes, pelo preço de emissão de 
R$ 1,00 cada ação, totalmente subscrito naquela data pelo acionista da Cia., 
ICP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica Investimento 
no exterior, à serem integralizados em até 1 ano. Em 01/04/20, a Cia. reali-
zou um aumento de capital no valor de R$ 13.600.000 mediante a emissão 
de 13.600.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em 
tudo iguais às ações já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada 
ação, totalmente subscrito naquela data pelo acionista da Cia., ICP – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégica Investimento no exterior, à 
serem integralizados em até 1 ano.
Capital social em 2019 102.764
Aumento de capital 28.000
Capital a integralizar (5.400)
Capital social em 2020 125.364
O capital social subscrito e integralizado em 2020 é de R$ 125.364 (125.364 
ações sem valor nominal) e em 2019 o capital social subscrito e integralizado 
era de R$ 102.764 (102.764 ações sem valor nominal) e está dividido entre os 
seguintes acionistas:

Acionistas % Participação
ICP – Fundo de Investimento em Participações  
 Multiestratégica Investimento no exterior 100%
Total 100%
b. Reserva legal: Constituída em 5% sobre o lucro líquido do exercício. Em 
2020, não houve lucro, assim não foi constituída reserva legal no exercício. 
c. Dividendos: O estatuto social da Cia. prevê a distribuição de dividendos 
mínimos obrigatórios de 1% sobre o lucro líquido. d. Transações de capital 
na investida: Referem-se ao ganho apurado em transações com acionistas 
na controlada Vargem Grande. Em 2019 o montante de R$ 4.445 compreen-
de aos efeitos da aquisição do terreno da fábrica de Goiás com os antigos 
acionistas, sem efeito caixa uma vez que foram liquidados com os valores a 
receber dos antigos acionistas que estavam bloqueados judicialmente. 
20. Receita operacional líquida: Consolidado
Descrição 2020 2019
Receita operacional bruta 192.359 214.577
Descontos/Devoluções (26.952) (27.489)
Impostos incidentes sobre a venda (17.628) (29.750)
Receita operacional líquida 147.779 157.338
21. Custo da mercadoria vendida: Consolidado
Descrição 2020 2019
Custos diretos (58.658) (57.263)
Mão de obra indireta (5.830) (9.476)
Gastos gerais de fabricação indiretos (8.825) (11.180)
Estorno de vendas não entregues 434 262
Bonificação (1.406) (1.980)
Gastos com fretes (23.476) (26.134)
Total dos custos dos produtos vendidos (97.761) (105.771)
22. Outros desdobramentos das DFs. Controladora Consolidado
a) Administrativas 2020 2019 2020 2019
Salário - - (2.608) (3.117)
Pró-labore - - (72) (30)
Encargos sociais e benefícios - - (1.901) (2.128)
Rescisões trabalhistas - - (27) (62)
Serviços concessionários (energia,  
 telefone e água) - - (220) (169)
Outras despesas administrativas (3) (26) (60) (128)
Jornais e revistas/anúncios/correios/ 
 cursos/cartórios - - (218) (164)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia e  
 segurança) (161) (257) (4.673) (7.886)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor           - - (9) (28)
Informática - - (919) (1.454)
Depreciação e amortização - - (1.589) (1.533)
Fretes e pedágios sobre vendas - - (1) (1)
Gastos com estrutura física/manutenção - - (16) (38)
Manutenção de veículos - - (43) (163)
Materiais de consumo - - (11) (19)
Seguros - - (4) (4)
RPA autônomo - - (2) (21)
Viagens - (3) (66) (740)
Total (164) (286) (12.438) (17.685)
b) Comerciais: Consolidado
Descrição 2020 2019
Salário (2.116) (5.656)
Encargos sociais e benefícios (14.142) (16.729)
Rescisões trabalhistas (12) (142)
Serviços concessionários (energia, telefone e água) (91) (171)
Outras despesas (887) (2.997)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios (22) (5)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia e segurança) (658) (784)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor (1) (7)
Informática (585) (201)
Depreciação e amortização (149) (196)
Fretes e pedágios sobre vendas (4) (247)
Gastos com estrutura física/manutenção predial (1) (36)
Manutenção de veículos (2) (45)
Materiais de consumo (4) (44)
Propaganda, publicidade e marketing (967) (2.828)
Seguros (4) (44)
RPA autônomo (4) (11)
Viagens (87) (655)
Total (19.735) (30.798)
c) Logística: Consolidado
Descrição 2020 2019
Salário (3.047) (4.448)
Encargos sociais e benefícios (3.471) (7.654)
Rescisões trabalhistas (54) (73)
Serviços concessionários (energia, telefone e água) (2.222) (3.074)
Outras despesas (2.675) (6.152)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios (14) (38)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia) (1.846) (2.173)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor (13) (57)
Informática (136) (284)
Depreciação e amortização (5.500) (7.287)
Gastos com estrutura física/manutenção (7.868) (6.304)
Manutenção de veículos (433) (732)
Materiais de consumo (394) (299)
Seguros (122) (220)
RPA autônomo (45) (455)
Viagens (297) (1.196)
Total (28.137) (40.446)
d) Resultado financeiro líquido: Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Despesas financeiras - -
Juros passivos (27) - (2.042) (931)
Juros sobre o saldo do Produzir - - (9) (135)
Juros sobre financiamentos a empréstimos - - (3.304) (5.163)
Juros sobre dívida antigos acionistas da Zecas        - - (1.041) (2.118)
Juros impostos - - (818) (3.568)
Variação cambial - - (18) -
Total (27) - (7.232) (11.915)
Receitas financeiras
Descontos obtidos - - 316 98
Juros ativos - 2 1.013 7.552
Rendimentos de aplicações 2 323 2 325
Total 2 325 1.330 7.975
Resultado financeiro liquido (25) 325 (5.902) (3.940)
e. Outras receitas/(despesas)  
 operacionais: Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019
Outras despesas - - (859) (692)
Provisão para contigência - - (1.391) -
Depreciação e amortização - - (1.693) -
Venda/baixa do ativo imobilizado - - 1.527 (2.361)
Baixa ativo imobilizado e intangível (Nota 11) - - - (2.592)
Indenização com arbitragem - - - 3.436
Outras receitas operacionais - - 525 (8)
Receita - Subvenção fiscal - Produzir/Prodepe         - - 540 3.644
Descontos obtidos a)
Reversão de provisão para perda - -

19.577
48

13.628
-

Provisão de perda de estoque
Provisão para perdas ativo imobilizado - -

-
(1.923)

413
-

Despesas bancárias - - (970) (1.300)
Despesas tributárias b)
Outras receitas

-
3.012

-
-
(10.202)

3.012
(8.016)

-
Total 3.012 - 8.191 6.152
a. Em 2019 compreende a redução parcial da dívida com antigos controla-
dores, decorrente de freezers inexistentes e em 2020 refere-se a estornos 
de juros e multas decorrente de descontos em parcelamentos tríbutários. b. 
Inclui R$ 5.383 de PIS/COFINS e INSS lançados extemporaneamente para 
inclusão nos parcelamentos tributários homologados em julho e dezembro de 
2020 e R$ 2.001 de multas sobre tributos e encargos sobre parcelamentos. 
23. Incentivos fiscais: Creme Mel: A Cia. goza de incentivos fiscais do Go-
verno do Estado de Goiás, denominado Programa Produzir. O Produzir foi 
criado em 2010, através da Lei Estadual n° 13.591, de 20/01/00, e regulamen-
tado pelo Decreto n° 5.265, de 07/08/00, o qual teve o propósito de incenti-
var a implantação, a expansão ou a revitalização de indústrias, estimulando 
a realização de investimentos, a renovação tecnológica e o aumento da com-
petitividade 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” - Cia. do Estado), financia 73% do ICMS 
a recolher de suas vendas de mercadorias, devido pela Cia., 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 descon-
to que pode variar entre 30% e 100% do valor, é efetuado 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 parecer conclusi-
vo da Comissão de Auditoria Interna do Produzir. Os benefícios relaciona-
dos ao Produzir são: (i) Financiamento com taxas subsidiadas: O benefício 
desse financiamento com taxa de juros reduzida já foi concedido para a Cia.  
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. 
(ii) Desconto sobre o valor financiado: Para a obtenção do desconto, foram 
estabelecidos diversos requisitos. A Cia. 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) manutenção de programa 
de qualidade; e d) manutenção de número de profissionais em quantidade 
superior a 50. Os compromissos assumidos são facilmente comprovados pela 
Cia. e não dependem de terceiros, e a Cia. reconhece como receita sempre 
que atende os requisitos. Também, o atendimento aos requisitos contratuais é 
confirmado por relatórios emitidos pela Auditoria Interna da Agência, que de-
monstram historicamente que a Cia. obtem a totalidade de desconto (100%). 
A parcela do ICMS financiada é reconhecida inicialmente no passivo, sendo 
registrada no resultado do período quando a Cia. cumpre os requisitos con-
tratuais, conforme percentual de desconto mencionado. No ano de 2020 não 
foi reconhecida receita com subvenção fiscal (R$ 1.400 em 2019). Conforme 
mencionado na Nota 29.c, em maio de 2020 a unidade fabril de Goiás foi 
desativada, com essa operação a controlada Creme Mel deixou de usufruir 
do benefício fiscal Produzir. Zecas: A empresa goza de incentivos fiscais do 
Governo de Pernambuco, denominado Programa de Desenvolvimento do Es-
tado de Pernambuco (PRODEPE). O PRODEPE foi instituído em 11/10/99, 
através da Lei Estadual nº 11.675, e regulamentado pelo Decreto nº 21.959, 
de 27/12/99, 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 benefícios apresentados 
pelo Programa depende de prévio requerimento a ser apresentado à Agên-
cia de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - AD DIPER, vinculada 
ao Governo do Estado. Os incentivos do PRODEPE são concedidos a três 
atividades distintas: (i) Concessão de crédito presumido de ICMS: Para as 
atividades industriais, os incentivos são oferecidos pela concessão 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 men-
salmente. 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 2020 foi reconhecido o montante 
de R$ 540 (R$ 2.244 em 2019) referente a receita com subvenção fiscal.  24. 
Provisão para demandas judiciais: A Cia. e suas controladas são parte em 
ações judiciais e em processos administrativos perante tribunais e órgãos go-
vernamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo ques-
tões tributárias, trabalhistas e cíveis. Essas demandas judiciais são avaliadas 
com base em pareceres de seus advogados e estão demonstradas a seguir:
a. Composição: Consolidado
 Riscos Provisão registrada
 Remotos Possíveis Prováveis 2020 2019
Fiscais 19.249 7.004 5 5 243
Cíveis 36 1.641 1.908 1.908 1.417
Trabalhistas 132 2.596 5.949 5.949 4.984
Total 19.417 11.241 7.862 7.862 6.644
b. Movimentação: Consolidado

2019 Adições Reversões 2020
 Risco provável 6.644 3.135 (1.917) 7.862
 Risco possível 10.726 4.152 (3.637) 11.241
 Risco remoto 19.645 888 (1.116) 19.417
Total 37.015 8.175 (6.670) 38.520

Consolidado
2018 Adições Reversões 2019

 Risco provável 5.829 2.434 (1.619) 6.644
 Risco possível 10.316 940 (530) 10.726
 Risco remoto 18.237 1.436 (28) 19.645
Total 34.382 4.810 (2.177) 37.015
Contingências classificadas como “risco provável” e provisionadas: • 
Natureza trabalhista: referente a 123 ações decorrentes de pedidos de indeni-
zação de direitos trabalhistas. • Natureza cível: refere-se a sete processos de 
indenizações por reparação civil, sendo três processos de acidente de trânsito 
envolvendo veículo das controladas (R$ 1.300), quatro por reparação cível 
por negativação indevida (R$ 15), um referente a danos patrimoniais (R$ 98), 
um referente a uma ação de cobrança de débitos (R$ 2), e um a danos ma-
teriais (R$ 2). • Natureza fiscal: refere-se a dois processos, um referente ao 
objeto de anulação de débito fiscal (R$ 238) e um por remeter mercadoria 
com documento inidôneo (R$ 5). Contingências classificadas como “risco 
possível” e não provisionadas: • Natureza trabalhista: refere-se a ações 
de indenização de direitos trabalhistas. • Natureza cível: refere-se a ações 
cíveis de reparação civil, negativação de nome, danos morais e reparação de 
acidente de trânsito envolvendo veículo da Cia. • Natureza fiscal: refere-se 
a 15 ações no montante R$ 9.193 sendo as principais referente (i) R$ 2.724 
decorrente do auto de infração da RFB de PIS/COFINS; (ii) R$ 2.644 decor-
rente do auto de infração da SEFA/BA; (iii) R$ 26 decorrente do auto de infra-
ção da AMMA; (iv) R$ 119 decorrente da ação anulatória do Estado de São 
Paulo; (v) R$ 179 referente ao recolhimento a menor de ICMS a menor; (vi) 
R$ 816 referente a apropriação indevida de ICMS; (vii) R$ 61 decorrente da 
ação anulatória de débitos; (viii) R$ 2.316 decorrente da cobrança de IPI pela 
Receita Federal do Brasil em Salvador; (ix) R$ 211 referente ao recolhimento 
a menor de ICMS; (x) R$ 56 referente a multa isolada de ofício; e (xi) R$ 39 
referente a notificação de débito do Fundo de Garantia e da Contribuição So-
cial. 25. Transações com partes relacionadas: A Administração identificou 
como partes relacionadas à Cia. e suas controladas: seus controladores, seus 
administradores e os demais membros do pessoal-chave da Administração 
e seus familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico 
CPC 05 (R1) - Divulgações de Partes Relacionadas. Os principais saldos, as-
sim como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativos a 
operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Cia. e as 
suas investidas (direta e indireta). As operações comerciais e financeiras da 
Cia. com partes relacionadas estão a seguir enumeradas: a. Conta corrente 
com partes relacionadas: 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Vargem Grande 481 481 - -
Outras partes relacionadas (i) 678 644 678 644

1.159 1.125 678 644
(i) Refere-se a conta corrente com partes relacionadas, sem atualização mone-
tária e com vencimento em 2021. b. Partes relacionadas a pagar: Refere-se 
ao valor a ser pago aos antigos acionistas da Vargem Grande até 2024, no mon-
tante de R$2.200, atualizados anualmente pelo IGPM-FGV. c. Remuneração 
de Administradores: Em 2020 não ocorreu remuneração de administradores 
na controladora. Nas controladas a remuneração foi de R$ 1.097 (R$ 1.389 em 
2019). d. Controlador final: Em 2019 e 2020 a controladora da Cia. é a Largo 
do Machado Participações S.A. que possui como controlador final o ICP Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.  26. 
Gestão de riscos e instrumentos financeiros: a. Gestão de riscos: A Cia. 
e suas controladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes de suas 
atividades. Esses riscos envolvem, principalmente, a possibilidade de realização 
de recebíveis e de oscilações dos preços 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 vendas das controladas 
da Cia. seguem as políticas de crédito fixadas por sua Administração e visam a 
minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. 
Esse objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção da carteira 
de clientes, que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito) e da 
diversificação de suas vendas (pulverização do risco). Em 2020 os saldos sujei-
tos ao risco de crédito estão registrados, basicamente, na rubrica de Recebíveis, 
no montante de R$ 18.688 (R$ 18.109 em 2019). Risco de taxa de juros: O 
risco associado é oriundo da possibilidade da Cia. e suas controladas incorre-
rem 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 a empréstimos e financiamentos captados no mercado. Vi-
sando à mitigação desse tipo de risco, a Cia. e suas controladas monitoram 
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a even-
tual necessidade de contratação de novas operações para se proteger contra o 
risco 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 Cia. e suas controladas irão encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A aborda-
gem da Administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre 
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob 
condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco 
de prejudicar a reputação da Cia. e suas controladas. b. Classificação dos ins-
trumentos financeiros:

Consolidado

Instrumentos financeiros (ativo)

2020
Custo amortiza-

do (CPC 48)

2019
Custo amortiza-

do (CPC 48)
Caixa e equivalentes de caixa 13.186 3.965
Outros créditos 11.422 5.422
Recebíveis 18.688 18.109
Total 43.296 27.496

Instrumentos financeiros (passivo)
Custo amortiza-

do (CPC 48)
Custo amortiza-

do (CPC48)
Fornecedores 16.297 20.975
Empréstimos e financiamentos 39.677 42.958
Outras obrigações 43.136 38.146
Obrigações tributárias 87.114 66.069
Obrigações trabalhistas 2.707 23.269
Total 188.931 191.417
c. Análise de sensibilidade: A Cia. desenvolveu uma análise de sensibilida-
de para os instrumentos financeiros que estão sujeitos às oscilações na taxa 
do CDI. A Cia. 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 31/12/20

Expo-
sição 
(CDI)

Provável
CDI - 10%

Possível 
(5%)

CDI - 10,5%

Remoto 
(10%)

CDI - 11%
Empréstimos e financiamentos (35.187) (2.111) (2.287) (2.463)
Efeito total - (2.111) (2.287) (2.463)
27. Outras informações: a) Derivativos: A Cia. e suas controladas não pos-
suem operações com derivativos. b) Benefícios pós-emprego: A Cia. e suas 
controladas não possuem benefícios pós-emprego. 28. Eventos subsequen-
tes: a. Alteração da estrutura operacional das unidades de Aparecida de 
Goiânia-GO, Brasília-DF, Palmas-TO e Uberlândia-MG. Em janeiro de 2021 
a Cia. promoveu a internalização da estrutura comercial das unidades de Goi-
ás, Distrito Federal, Tocantins e Minas Gerais (Uberlândia) que antes estavam 
sobre responsabilidade do terceiro Brassol Brasilia Alimentos e Sovertes Ltda, 
visando economia de custos e maior agilidade nos processos. b. Reclassifi-
cação de empréstimos para o passivo não circulante: Conforme descri-
to na Nota 13, as Controladas (Creme Mel e Zecas) não cumpriram com as 
cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos com o Banco Itaú, em 
função de ter excedido o limite de índices financeiros, os quais foram apura-
dos com base nas demonstrações consolidadas. Em 01/06/21 as controladas 
obtiveram o “waiver” do banco aprovando o não vencimento antecipado da 
dívida, mantendo-se os prazos contratuais originais e o montante de R$ 5,5 
milhões foi reclassificado para o passivo não circulante. c. Reestruturação 
societária: A Cia. implementará no exercício de 2021, a incorporação da DCB 
pela Creme Mel com o objetivo de gerar maior sinergia em suas operações 
e aproveitar créditos tributários. Até a data da emissão destas DFs. as ope-
rações dos Estados de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal da DCB foram 
transferidas para a Creme Mel.

Marcelo Duarte - Diretor, Mary Chaves Tenório - Diretor
Marcelo Pfaender de Lima - Contador CRC RJ 087435/O-0
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LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 18.319.940/0001-03

Relatório dos auditores independentes sobre as DFs. individuais e con-
solidadas: Aos acionistas e diretores da Largo do Machado Participa-
ções S.A. - Goiânia – Goiás: Opinião: Examinamos as DFs. individuais e 
consolidadas da Largo do Machado Participações S.A. (“Cia.”), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs. individuais e consoli-
dadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Largo do Machado Participações S.A. em 31/12/20, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa indi-
viduais e consolidados para o exercício 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 au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das DFs. individuais e consolidadas”. Somos independentes em re-
lação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião sobre as DFs. individuais e consolidadas. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a 
nota explicativa 2.b. às DFs. individuais e consolidadas, que indica que a Cia. 
incorreu no prejuízo consolidado de R$ 8.571 mil durante o exercício findo 
em 31/12/20 (R$ 45.052 mil em 31/12/19) e, nessa data, o passivo circulante 
consolidado excedeu o ativo circulante consolidado em R$ 41.695 mil (R$ 
111.226 mil em 31/12/19) e apresentou utilização de caixa líquido das ativi-
dades operacionais, consolidado, de R$ 1.366 mil em 31/12/20 (R$ 6.596 mil 
em 31/12/19). Conforme apresentado na nota explicativa 2.b., esses eventos 

ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na nota explicativa 
2.b., indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Cia. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades 
da Administração pelas DFs. individuais e consolidadas: A Administração 
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 cau-
sada 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. e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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. Se-
gurança 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 re-
levantes 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 da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento 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 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 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que exis-
te incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas DFs. individuais e consolidadas ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
DFs. , inclusive as divulgações e se as DFs. 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 DFs. in-
dividuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e de-
sempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audito-
ria. 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 in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Goiânia, 23/09/21. KPMG 
Auditores Independentes - CRC GO-001203/O-2 F-GO; Lucas Gomes Arruda 
- Contador CRC GO-019915/O-4-6.

Conversa com Investidor: AgroGalaxy (AGXY3)
Por João Daronco, 
analista (CNPI)  
da Suno Research

O AgroGalaxy con-
cluiu seu IPO 
com esforços re-

stritos em julho deste ano, 
com o ingresso de R$ 333 
milhões no seu caixa. A 
companhia é uma das maio-
res plataformas de varejo de 
insumos agrícolas e serviços 
voltados para o agronegó-
cio brasileiro, atuando na 
comercialização de insumos 
agrícolas; produção e ben-
eficiamento de sementes; 
originação, armazenamento 
e comercialização de grãos 
e prestação de serviços fi-
nanceiros e agrícolas.

No primeiro semestre 
de 2021, a companhia, 
composta pelas marcas 
Rural Brasil, Sementes 
Campeã, Agro100, Agro-
Ferrari, Sementes Boa 
Nova, Grão de Ouro, Boa 
Vista e Ferrari Zagatto, 
registrou uma receita 
líquida de R$ 2,2 bilhões, 
um aumento de 37,2% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. O Ebitda 

ajustado alcançou R$ 31,1 
milhões, um acréscimo de 
R$ 40,7 milhões em rela-
ção ao mesmo período do 
ano anterior, e uma mar-
gem Ebitda ajustada de 
1,4%, ante um valor nega-
tivo de 0,6% no mesmo 
semestre de 2020. Nos 
últimos 12 meses encer-
rados em junho deste ano, 
o AgroGalaxy registrou 
R$ 4,7 bilhões de receita 
líquida e um lucro líquido 
ajustado combinado de R$ 
78,1 milhões.

Neste Conversa com In-
vestidor, Mauricio Puliti, 
CFO do AgroGalaxy, con-
versou com João Daronco, 
analista (CNPI) da Suno 
Research.

Como está se dando 
o plano de expansão de 
lojas da companhia pós-
IPO?

O AgroGalaxy tem um 
caminho de crescimento 
muito rápido, e o IPO foi a 
opção escolhida para a ne-
cessidade de capital. Desde 
nosso IPO, anunciamos a 
conclusão da aquisição da 
rede de insumos Ferrari 

Zagatto e a assinatura do 
contrato de compra e venda 
da distribuidora de insu-
mos Agrocat. Contamos 
com 122 lojas, 19 silos e 8 
unidades de sementes, es-
trategicamente localizados 
em nove estados brasileiros, 
atendendo mais de 20 mil 
clientes. Entre nossas es-
tratégias está o crescimento 
orgânico por meio da aber-
tura de novas lojas e matu-
ração das lojas já em opera-
ção.

Além da expansão de lo-
jas, estamos atuando digi-
talmente para atender os 
produtores rurais. No final 
do mês junho, atingimos 
mais de R$ 1 bilhão em 
vendas por meios digitais, 
desde que começamos a 
implementá-los em outubro 
do ano passado, permitindo 
que nossos clientes possam 
fazer várias operações com 
auxílio digital. Em maio 
deste ano lançamos um 
aplicativo específico que já é 
usado por 3 mil dos mais de 
20 mil clientes. A transfor-
mação digital está em nosso 
DNA e contribui para nos 
consolidarmos nesse mer-

cado bastante pulverizado.

Quais as perspec-
tivas para o ano safra 
2021/2022?

No cenário para a safra 
2021/2022 o Brasil deve 
permanecer como o maior 
exportador de soja do mun-
do e, possivelmente, obterá 
mais uma safra recorde de 
grãos, mantendo-se entre 
os principais players do 
agronegócio global e lide-
rando a produção e expor-
tação de diversas commodi-
ties agropecuárias.

As perspectivas mostram 
que os preços tendem a con-
tinuar em alta nas principais 
culturas produzidas no país. 
O setor será impactado di-
retamente pelos fenômenos 
climáticos, as crises hídrica 
e energética, a escassez de 
fertilizantes e contêineres e, 
por conta da nova variante 
do coronavírus, pode haver 
a possibilidade de paralisa-
ção nos portos, o que oca-
siona problemas nas expor-
tações.

Apesar das intempéries, 
os dados, divulgados pela 
Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) e 
a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), apontam que temos 
tudo para trazer bons resul-
tados para os produtores e 
para a economia brasileira 
na próxima safra.

Como vocês veem o 
preço da soja para o próx-
imo semestre?

Por conta da demanda 
de soja da China continuar 
aumentando, vamos ter 
os mesmos patamares de 
preços que estamos viven-
do hoje. Se houver redução, 
ela será mínima, mas ainda 
estando acima do preço 
histórico da soja que sem-
pre tivemos no Brasil.

Para a próxima safra 
de soja, o maior limitante 
será, novamente, o clima. 
Os modelos climáticos 
apontam que irá chover 
melhor que no ano pas-
sado, porém iremos passar 
por alguns veranicos, que 
são períodos de estiagem, 
acompanhado por calor 
intenso, forte insolação e 
baixa umidade relativa. Es-
ses intervalos podem até 

prejudicar a produtividade 
e trazer alguns danos para a 
soja, mas nada comparado 
com os anos anteriores. É 
importante que o produtor 
esteja bem assessorado para 
saber como lidar com sua 
produção diante dos fenô-
menos climáticos.

As áreas de plantio da 
soja tendem a ficar bem 
próximas do que foram em 
2020, principalmente com a 
pressão internacional para 
diminuir o desmatamento 
das florestas e também 
para realizar o aproveita-
mento das áreas já degra-
dadas, além de as empresas 
estarem conscientizadas 
da necessidade de práticas 
sustentáveis na cadeia do 
agronegócio e buscarem 
alinhar suas estratégias e 
modelos de negócios às 
melhores práticas de ESG. 
As plantações de soja ten-
dem a avançar nas áreas de-
gradadas de pastagem e de 
reformas de canavial. Serão 
nesses lugares que aumen-
tarão as áreas de plantio do 
país.

Coordenação: Jorge Priori

Diesel estará mais  
caro nesta quarta-feira

China: 31ª posição na lista de  
países mais fáceis de fazer negócio

Em 2020, a China 
ficou no 31º lugar 
entre as 190 eco-

nomias no ranking de “faci-
lidade de fazer negócios” do 
Banco Mundial, ante o 91º 
lugar em 2012, de acordo 
com o documento intitula-
do “Jornada Épica da China 
da Pobreza à Prosperidade” 
divulgado nesta terça-feira 
pelo Departamento de Co-
municação do Conselho de 
Estado do país.

“A China está melho-
rando estavelmente seu 
ambiente de negócios e 
fornecendo aos investido-
res estrangeiros maiores 
mercados, aponta um livro 

branco divulgado”, citou o 
texto. 

O país tem formulado 
políticas de alto padrão 
para facilitar o livre co-
mércio e investimento, 
incluindo promulgação da 
Lei de Investimento Es-
trangeiro, implementação 
do tratamento nacional 
pré-estabelecido, e expan-
são do acesso ao mercado 
através da redução do nú-
mero de itens na lista ne-
gativa, destaca o texto.

A China recebeu um re-
corde de mais de 1 trilhão 
de yuans (US$ 156 bilhões) 
em investimento direto es-
trangeiro em 2020, de acor-

do com o livro branco.

Indústrias

Os lucros das princi-
pais empresas industriais 
da China reportaram que 
mantiveram um ritmo de 
crescimento constante nos 
primeiros oito meses do 
ano, à medida que a produ-
ção industrial continuava a 
se estabilizar e as operações 
comerciais seguiam melho-
rando, mostraram os dados 
oficiais nesta terça-feira.

As empresas industriais 
com faturamento anual de 
negócios de pelo menos 20 
bilhões de iuanes (US$ 3,1 

bilhões) viram seus lucros 
combinados aumentarem 
anualmente 49,5% no mês 
de janeiro a agosto para 5,6 
trilhões de iuanes, mostra-
ram os dados do Departa-
mento Nacional de Estatís-
ticas (DNE).

Segundo a agência Xi-
nhua, o volume saltou 
42,9% em relação ao nível 
de 2019. A expansão colo-
cou o crescimento médio 
de janeiro a agosto em 2020 
e 2021 em 19,5%. Só em 
agosto, as grandes empresas 
industriais lucraram 680,28 
bilhões de iuanes, um au-
mento anual de 10,1%, 
mostraram dados do DNE.

Mesmo depois de tanto 
protesto contra os preços em 
elevação praticados pela Pe-
trobras, a companhia realiza-
rá ajuste no preço do diesel A 
para as distribuidoras a par-
tir desta quarta-feira. “Após 
85 dias com preços estáveis, 
nos quais a empresa evitou 
o repasse imediato para os 
preços internos devido à vo-
latilidade externa causada por 
eventos conjunturais”, justifi-
cou a estatal em comunicado 
nesta terça-feira. 

Segundo a companhia, 
esse ajuste é importante pa-
ra garantir que o mercado 
siga sendo suprido em bases 
econômicas e sem riscos de 
desabastecimento pelos di-
ferentes atores responsáveis 
pelo atendimento às diversas 
regiões brasileiras: distribui-
dores, importadores e outros 
produtores, além da Petro-
bras. Reflete parte da eleva-
ção nos patamares interna-
cionais de preços de petróleo 
e da taxa de câmbio.

Desta forma, a partir de 
quarta-feira, o preço médio 
de venda de diesel A da Pe-
trobras, para as distribuido-
ras, passará de R$ 2,81 para 
R$ 3,06 por litro, refletindo 
reajuste médio de R$ 0,25 
por litro.

Mistura obrigatória

Considerando a mistu-
ra obrigatória de 12% de 
biodiesel e 88% de diesel A 
para a composição do diesel 
comercializado nos postos, 
a parcela da Petrobras no 
preço do diesel na bomba 
passará a ser de R$ 2,70 por 
litro em média, uma varia-
ção de R$ 0,22.

“De forma a contribuir 
para a transparência de pre-
ços e melhor compreensão 
da sociedade, a Petrobras pu-
blica em seu site informações 
referentes à formação e com-
posição dos preços de com-
bustíveis ao consumidor”, 
disse a petroleira.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em Milhares de Reais

GlobalYeast JV Co Brasil S.A. 
CNPJ: 19.687.271/0001-95 

Demonstração do Resultado findo em 31/12/2020 e 2019
Em Milhares de Reais 

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 - Em Milhares de Reais

As demonstrações completas e parecer dos auditores independentes Martinelli Auditores., sem ressalvas, está disponível na sede da companhia.

Controladora
2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (2.502) (2.213)
Ajustes para reconciliar o resultado e o caixa líquido gerado 
pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial 595 2.215
Resultado pela aquisição e baixa de investimentos 2.461 -
Realização ajustes de conversão em investimentos (597) -
Depreciação e amortização 1 2

(42) 4
Variações nos ativos e passivos operacionais:

Impostos a recuperar 2 (5)
Fornecedores - 2

Caixa líquido gerado nas (utilizado nas) atividades operacionais 2 1
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Partes relacionadas (1.708) -
Baixa de ativo imobilizado - 1

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos (1.708) 1
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Integralização de capital - 1.400
Caixa líquido consumido (originado) das atividades de 
financiamento - 1.400

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.746) 1.402
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

No fim do exercício 67 1.813
No início do exercício 1.813 411

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.746) 1.402

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de (Em milhares de reais)

Ca-
pital 
so-
cial

Reser-
vas de 
capital

Tran-
sação 

de 
Capi-

tal

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Total do 
patrimô-

nio líquido 
atribuído 
aos con-

troladores

Partici-
pação 

dos não 
contro-
ladores Total

Saldo em 31/12/2018 1.349 9.592 357 (6.592) 4.706 - 4.706
Aumento de capital 105 1.295 -  - 1.400 - 1.400
Ajuste de conversão 
do exercício - - 240  - 240 - 240
Prejuízo do exercício - - - (2.213) (2.213) - (2.213)
Saldo em 31/12/2019 1.454 10.887 597 (8.805) 4.133 - 4.133
Ajuste de conversão 
do exercício - - (597) (597) - (597)
Prejuízo do exercício - - - (2.502) (2.502) - (2.502)
Saldo em 31/12/2020 1.454 10.887 - (11.307) 1.034 - 1.034

Demonstração do resultado abrangente findo em 31/12/2020 e 2019  
(Em milhares de reais)

Consolidado Consolidado
2020 2019 2020

Prejuízo do exercício (2.502) (2.213) (2.502)
Outros resultados abrangentes a ser 
reclassificados para resultado do exercício 
em períodos subsequentes
Diferenças cambiais sobre conversão de 
operações estrangeiras - 240 -
Realização de diferenças cambiais sobre 
conversão de operações estrangeiras (597) - (597)
Resultado abrangente total do exercício 3.099) (1.973) (3.099)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Receita operacional líquida - - 251
Custo dos produtos vendidos - - (315)
(Prejuízo) bruto - - (64)
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (50) (21) (3.036)
Resultado de equivalência patrimonial (620) (2.215) -
Resultado de aquisição e baixa de investimentos (2.436) - -
Realização ajustes de conversão de investimentos 597 - 597

(2.509) (2.236) (2.439)
(Prejuízo) operacional antes do resultado 

financeiro (2.509) (2.236) (2.503)
Resultado financeiro 7 23 1
(Prejuízo) operacional antes do I.R..e CSLL (2.502) (2.213) (2.502)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - - -
(Prejuízo) do exercício (2.502) (2.213) (2.502)
Atribuível a
Acionistas não controladores (2.502)
Acionistas controladores -

(2.502)

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 67 1.813 88
Contas a receber de clientes - - 45
Impostos a recuperar 27 29 243
Outros créditos - - 14
Total do ativo circulante 94 1.842 390
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais - - 52
Partes relacionadas 1.708 - -
Investimentos - 2.321 -
Imobilizado - 1 11
Intangível - - 898
Total do ativo não circulante 1.708 2.322 961
Total do ativo 1.802 4.164 1.351

Passivo
Circulante
Fornecedores 2 2 158
Obrigações trabalhistas e previdenciárias - - 77
Obrigações tributárias 1 1 31
Partes relacionadas 28 28 28
Passivo a descoberto em controladas 737 - -
Outras contas a pagar - - 23
Total do passivo circulante 768 31 317
Patrimônio líquido
Capital social 1.454 1.454 1.454
Reserva de capital 10.887 10.887 10.887
Outros resultados abrangentes - 597 -
Prejuízos acumulados (11.307) (8.805) (11.307)
Total do patrimônio líquido controladores 1.034 4.133 1.034
Participação dos não controladores -
Total do patrimônio líquido 1.802 4.164 1.351

1. Contexto operacional: A GlobalYeast JV Co Brasil S.A. (“GlobalYeast JV” ou “Companhia”) foi constituída em 10 de fevereiro de 2014 e tem como objeto 
social a participação em outras sociedades. A Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 228, 12° andar - sala 1201D – no bairro de Botafogo, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, concentra seu investimento na sociedade controlada GlobalYeast OPCO do Brasil Tecnologia e Comerciali-
zação em Fermentação Ltda. (“GlobalYeast OPCO”), detendo de forma direta 100% do capital social da sociedade. Cabe destacar que em 14 de junho de 
2015, os acionistas efetuaram aporte em caixa de aproximadamente EUR2.954 (aproximadamente R$10.390) para garantir o fluxo de caixa necessário para 
o desenvolvimento das operações nos primeiros anos da Companhia e de sua controlada. Em 26 de outubro de 2017, o segundo aporte de capitais dos 
acionistas de EUR2.859 mil (aproximadamente R$10.663) foi efetuado como previsto.Destaca-se ainda que em 27 de dezembro de 2019, o acionista FIP 
Mulstiestrategia Performa Key de Inovação em Meio Ambiente fundo de Inv. e Part. Performa efetuou aporte em caixa de aproximadamente R$1.400 para 
assegurar o fluxo de caixa necessário para execução das atividades e desenvolvimentos previstos no planejamento da empresa.

A DIRETORIA.                                       Contador: Márcio Henrique Oliveira - CRC/SP 222187/0-3.

Conseguro 2021: Melhor compatibilização entre passivos e ativos
Regulador e regulados defendem flexibilização 

O tema da flexibili-
zação da norma 
de investimentos 

interessa bastante a todas 
as seguradoras, não só no 
sentido de dar mais liber-
dade para os investimentos, 
mas também por permitir, 
no longo prazo, o cresci-
mento do mercado através 
de uma melhor compatibi-
lização dos passivos com os 
ativos, afirmou o diretor de 
investimentos da XP Vida e 
Previdência, Amâncio Pala-
dino, moderador do painel 
da Conseguro 2021 sobre 
Flexibilização da Norma de 
Investimentos, realizado na 
tarde desta terça-feira.

O painel teve início com 
a apresentação do sócio da 
EY, Marcelo Lustosa, so-
bre a análise elaborada pela 
consultoria, contratada pela 
CNseg, FenSeg, FenaPre-
vi e FenaCap, com vistas à 
flexibilização das normas 
de investimento das segura-
doras, EAPCs, empresas de 
capitalização e ressegurado-
res locais, baseada em ben-
chmark internacional.

Segundo ele, atualmen-
te, no Brasil, as segurado-
ras possuem mais de R$ 1 
trilhão em investimentos, 
acomodados, basicamente, 
em dois tipos de carteira: a 
de acumulação e a de risco. 
A primeira representa 80% 
do montante dos ativos e 

tem a função de lastrear os 
depósitos em contratos de 
previdência PGBL e VGBL 
na fase de acumulação. Já a 
segunda carteira visa lastre-
ar as obrigações das segura-
doras com base nos riscos 
assumidos.

Honrar compromissos

É natural, disse Marcelo, 
que a regulação se preocu-
pe com a alocação desses 
investimentos a fim de que 
possam fornecer a seguran-
ça necessária para honrar os 
compromissos assumidos 
junto aos segurados. En-
tretanto, como a Resolução 
CMN 4444/2015 é bastante 
prescritiva, ela acaba impac-
tando os custos de operacio-
nalização dos investimentos e 
tendo dificuldade para acom-
panhar a evolução do merca-
do, que é bastante dinâmica, 
razão pela qual a norma já 
teve que sofrer algumas atu-
alizações desde que foi publi-
cada.

 A pesquisa da EY para 
avaliar as regras de inves-
timento de outros países 
buscou identificar se são 
mais baseadas em permis-
sões e proibições, ou seja, 
mais prescritivas, ou se são 
regras mais baseadas em 
princípios. Como resulta-
do, constatou-se que, com 
uma exceção, como Chile, a 

maioria possui normas ba-
seadas em princípios, tanto 
para as carteiras de acumu-
lação, como para as de ris-
cos. E mesmo os países que 
adotam alguns limites para 
as regras de investimen-
to, o fazem de uma forma 
muito mais simplificada que 
no Brasil e, preponderante-
mente, na carteira de riscos.

A proposta da EY para 
flexibilização das normas 
de investimento que está 
em discussão é a de um mo-
delo híbrido, com aborda-
gem baseada em princípios, 
somada a um conjunto de 
regras simplificadas de li-
mite. Os princípios seriam 
o da pessoa prudente, da 
liberdade de investimentos 
e o da localização de ativos. 
Já os limites seriam simpli-
ficados por modalidade e 
contraparte, por carteira, 
mas sem jamais deixar de 
observar os princípios.

Flexibilização

Segundo Marcelo, os 
benefícios esperados com 
a flexibilização são uma 
gestão de ativos e passivos 
mais eficientes, o aumento 
da competitividade do setor 
e a redução dos custos ope-
racionais, entre outros.

O coordenador Geral da 
Coordenação Geral de Re-
gulação Prudencial da Su-

sep, César Neves, afirmou 
que a existência de uma 
resolução do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) 
determinando diretrizes pa-
ra a aplicação dos recursos 
garantidores das provisões 
técnicas é em função do 
Decreto Lei 73/1966, ain-
da em vigor, que determina 
que as provisões técnicas 
das supervisionadas sejam 
realizadas de acordo com as 
diretrizes do CMN.

 Para César, a Susep en-
tende a necessidade de 
simplificação das regras de 
investimento, tornando-as 
menos prescritivas e mais 
principiológicas, de modo 
a estimular a concorrência 
e reduzir os custos opera-
cionais, mas sem deixar de 
lado a observação da manu-
tenção da solvência.

Complementando o re-
presentante da Susep, o 
presidente da Comissão de 
Investimentos da CNseg e 
diretor de Planejamento e In-
vestimento da HDI Seguros, 
Roberto Takatsu, afirmou 
que a grande dificuldade de 
uma norma prescritiva é con-
seguir atender às necessida-
des de investimento de dife-
rentes seguradoras, com seus 
diferentes tipos de passivo. 
Passivos, estes, que refletem 
os produtos comercializados 
em cada seguradora. Para ele, 
apesar da grande preocupa-

ção da Susep com a solvên-
cia, essa preocupação é ainda 
mais forte entre os acionistas 
das seguradoras, razão pela 
qual as áreas de gestão de ris-
co dessas empresas são alta-
mente profissionalizadas.

Na busca por formas 
mais eficientes de alocação 
de investimentos, Rober-
to defende o aumento da 
possibilidade de aplicações 
no exterior, algo particular-
mente interessante em tem-
pos de dólar alto e taxas de 
juros baixas no Brasil

Empoderamento

O presidente da Comis-
são de Investimentos da Fe-
naPrevi e diretor da Brades-
co Seguros, Vinicius Cruz, 
por sua vez, afirmou que 
a própria Resolução CMN 
4.444, em um cenário de 
juros baixos, já permitiu um 
importante avanço do mer-
cado em relação aos planos 
de acumulação, indo além 
dos investimentos em ren-
da fixa e possibilitando um 
retorno satisfatório para os 
participantes.

Com a revisão da norma, 
afirmou, a expectativa é de 
que se consiga gerar um em-
poderamento ainda maior do 
consumidor, permitindo que 
este, por meio de uma boa 
assessoria, possa tomar me-
lhores decisões em relação 

aos seus produtos de acu-
mulação, levando em consi-
deração o seu horizonte de 
investimento e sua tolerância 
a riscos.

Quando questionado 
sobre como é feita a re-
gulação nos países que 
adotam normas de inves-
timento mais principioló-
gicas, Marcelo Lustosa, da 
EY, afirmou que, apesar de 
não haver uma abordagem 
única, todas elas acabam 
convergindo para o mes-
mo propósito, que é o do 
regulador conseguir iden-
tificar que as seguradoras 
estão realizando o que está 
definido nas suas políticas 
de investimentos.

 O moderador Amâncio 
Paladino também perguntou 
ao coordenador da Susep 
quando terá, de fato, uma 
nova norma sobre investi-
mentos. Na opinião de César 
Neves, isso pode acontecer 
entre o final de 2022 e início 
de 2023, apesar de esclarecer 
que a Superintendência não 
tem competência para alterar 
a Resolução do CMN, po-
dendo apenas sugerir a alte-
ração à Secretaria de Política 
Econômica. Entretanto, ele 
afirmou que considera que 
o regulador já possui um 
ambiente regulatório e, as se-
guradoras, um ambiente ope-
racional, que viabiliza uma 
norma mais principiológica.

ANP: Isenção de conteúdo local
A Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 
inicia nesta terça-feira con-
sulta pública de 45 dias so-
bre 37 pedidos de isenção 
de conteúdo local (também 
conhecida como waiver), 
relativos a 24 blocos explo-
ratórios marítimos. 

Os compromissos de con-
teúdo local são os assumidos 

pelas empresas, nos contratos 
de exploração e produção de 
petróleo e gás, de contratação 
de um percentual mínimo de 
bens e serviços nacionais. O 
mecanismo da isenção per-
miteexonerar o cumprimento 
do conteúdo local para con-
tratações de determinados 
bens e serviços, autorizado 
em caráter excepcional, por 
motivos específicos: inexis-

tência de fornecedor nacio-
nal; caracterização de preço 
e/ou prazo excessivos; e/ou 
utilização de nova tecnologia 
não disponível no país. Cabe 
à empresa operadora do con-
trato de exploração e produ-
ção demonstrar, por meio de 
informações e documentos, 
as motivações de enquadra-
mento nas hipóteses alega-
das, e que serão submetidas 

a consulta pública como uma 
etapa da instrução processual 
de análise de mérito.

Os 37 pedidos de isenção 
colocados na consulta pú-
blica se referem a contratos 
de fornecimento de afreta-
mento de sonda, associados 
a 24 blocos exploratórios 
marítimos adquiridos nas 
Rodadas de nº 7 e nº 9 da 
ANP. 
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 2a Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a  Série 
da 2a Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit, nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão (“CRI”) 
da Reit (“TS”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI, para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) no 
dia 07/10/2021, às 14h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para 
fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020. A Reit recebeu da Sky Empreendimentos 
Imobiliários Sul de Minas Ltda., da Sky Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda. e da Sky Constru-
ções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., doravante denominadas “Cedentes”, proposta de 
reestruturação das características dos CRI, conforme permissivo constante na cláusula 16 do TS. Assim, foi convocada a 
presente AGT para que os Titulares dos CRI deliberem, dentre outros pontos, sobre a repactuação proposta pelas Ceden-
tes nos moldes do item (i) da Ordem do Dia, abaixo: (i.i) Aprovar a substituição do índice de atualização monetária dos CRI, 
o IGP-M, pelo IPCA, a partir da data em que for comprovada (inclusive), pelas Cedentes, a prenotação no cartório de regis-
tro de imóveis competente, da Alienação Fiduciária Adicional (conforme Ordem do Dia, item “ii” abaixo), com a conseqüen-
te alteração das cláusulas 1.1, 4.1 (o), 4.1.3.2 e 4.1.3.2.1 do TS, para refletir eventual aprovação: (i.i.i) Aprovado o item (i.i) 
da Ordem do Dia, as Cedentes terão o prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação nessa AGT, para o envio dos 
documentos obrigatórios para a constituição da Alienação Fiduciária Adicional, a serem definidos na AGT. Findo o referido 
prazo, caso seja verificado pelo Agente Fiduciário ausência justificada de algum documento ou a necessidade de sua alte-
ração, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim 
de viabilizar a entrega da documentação. (i.i.ii) Após o fim do prazo para apresentação dos documentos obrigatórios, con-
forme o item (i.i.i) acima, as Cedentes terão o prazo máximo de 30 dias corridos para efetuarem a prenotação da Alienação 
Fiduciária Adicional no cartório de registro de imóveis competente, e, uma vez prenotada, tal data será considerada data-
-base mensal a partir da qual passará a ser utilizado o novo índice de atualização monetária dos CRI, o IPCA. (i.ii) Aprovar 
que os recursos provenientes de eventuais Pré-pagamentos (conforme definido na cláusula 15.3 do TS) tenham destinação 
diversa da prevista nas cláusulas 15.3.1 e 15.3.2 do TS e sejam exclusivamente utilizados, até a data de 20/12/2021, para 
a recomposição da Reserva de Liquidez, cujo valor está previsto na cláusula 4.1.17 (vii) do TS. Caso a Reserva de Liquidez 
não seja recomposta nesse prazo, com os recursos dos Pré-Pagamentos, as Cedentes terão um prazo adicional até o dia 
05/01/2022 para recompor a Reserva de Liquidez com recursos próprios, mediante depósito na Conta do Regime Fiduciá-
rio: n° 15924-7, Agência n° 473-1, do Banco Bradesco S.A. (n° 237); (i.iii) Aprovar que durante o período em que as Ceden-
tes terão para recompor a Reserva de Liquidez (até 05/01/2022), caso a arrecadação dos Créditos Imobiliários seja insufi-
ciente para o pagamento das despesas, da remuneração e amortização dos CRI (“PMT”) e as Cedentes não depositem na 
Conta do Regime Fiduciário os recursos para fazer frente a tais obrigações, não será declarado o vencimento antecipado, 
devendo ser convocada pela Reit nova AGT para deliberar pelo descumprimento; (i.iv) Aprovar a autorização para que os 
45 Lotes - Jardim Primavera, a serem oferecidos em garantia de Alienação Fiduciária Adicional, possam ser comercializa-
dos pelas Cedentes, devendo os recursos da comercialização serem utilizados exclusivamente para o pagamento da PMT, 
servindo eventual excedente para a amortização antecipada parcial do saldo devedor dos CRI. A aprovação deste item (i.iv) 
implicará a outorga de nova garantia pelas Cedentes em favor da Reit, de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, con-
forme o disposto no item (ii.i) abaixo; (i.v) Aprovar, na hipótese de comercialização dos lotes objetos da Alienação Fiduciá-
ria Adicional, que após a quitação do saldo devedor da respectiva promessa de compra e venda, haja a liberação do res-
pectivo lote da Alienação Fiduciária Adicional de forma automática pela Emissora, mediante a lavratura do Termo de Auto-
rização de Baixa de Gravame, em 05 dias úteis, a contar da comprovação da quitação do saldo devedor, sem a convocação 
prévia de AGT; Em contrapartida e de forma condicionada à aprovação da proposta de repactuação acima, as Cedentes 
propõem o reforço das garantias prestadas no âmbito da Emissão, nos moldes fixados nos itens (ii) e (ii.i) da Ordem do Dia, 
a seguir discriminados: (ii) Aprovar a inclusão de garantia de alienação fiduciária de imóvel adicional de 45 Lotes - Jardim 
Primavera, a ser prestada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda., em 
benefício da Reit, visando o cumprimento das Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária Adicional”), cuj o valor, para 
fins de leilão, será aferido e apresentado à Reit, por uma empresa de avaliação especializada, contratada livremente pelas 
Cedentes, às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis a contar da AGT; (ii.i) Aprovar a inclusão da garantia de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser outorgada pela SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primave-
ra Alterosa Ltda em favor da Reit, na hipótese de venda dos 45 Lotes - Jardim Primavera, conforme o item (i.iv) acima, com 
a concessão de prazo de 15 dias corridos, contados da deliberação na AGT, para o envio dos documentos obrigatórios para 
a constituição Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a serem definidos na AGT. Findo o referido prazo, caso seja veri-
ficado pelo Agente Fiduciário que algum documento não foi justificadamente, enviado, ou necessite de retificação/altera-
ção, excepcionalmente, a Reit terá a prerrogativa exclusiva de renovar, uma vez, o referido prazo de 15 dias, com o fim de 
viabilizar a entrega da documentação. Propõe-se, ainda, a exclusão da cláusula 10.11 do TS, nos moldes do item (iii) da 
Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iii) Aprovar a exclusão da clausula 10.11 do TS, de modo que a partir de então, o 
quórum de aprovação para as matérias não expressamente discriminadas no TS, será o da maioria simples dos CRI em 
circulação, seja em primeira ou em eventual segunda convocação. Ademais, tendo-se em vista a repactuação aprovada 
pelos Titulares dos CRI na AGT realizada em 24/06/2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, segundo o 
entendimento do Agente Fiduciário, algumas definições não constaram de forma expressa, propõe-se sejam aprovadas 
no item (iv) da Ordem do Dia, a seguir discriminado: (iv) Acerca das alterações das deliberações tomadas na AGT 
24/06/2020, aprovar expressamente a definição: a) do Fluxo de Pagamento; b) da alteração da Data de Vencimento dos 
CRI; c) da definição do termo “arrecadação”; e d) a ratificação do período de carência dos CRI. Por fim, como item (v) da 
Ordem do Dia, propõe-se a autorização para que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providên-
cias necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão, 
caso necessário. A deliberação constante no item (iii) da Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares 
dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.11 do TS. Já os itens (i.i), (i.ii), (i.iii), (i.iv), 
(i.v), (ii), (ii.i), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem aprovados, deverão obter voto de Titulares dos CRI que representem, 
pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na cláusula 10.10 do TS. Uma vez aprovadas, as matérias da 
Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução n° 625 da CVM de 14/05/2020, a 
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Reit 
àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de 
Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de represen-
tação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou 
(ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que com-
prove a representação legal do Titular dos CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; 
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou 
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular dos CRI. Os termos que não 
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de 
Janeiro, 29/09/2021. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
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Modelo de negócio do Airbnb pode mudar no Brasil
Convenção de condomínio pode prever a proibição do aluguel de imóveis

Se depender de parte 
da 3ª Turma do Su-
premo Tribunal de 

Justiça (STJ) a forma de 
atuar da Airbnb no Brasil 
passará por mudanças. Isso 
porque o STJ, que é um ór-
gão do Poder Judiciário que 
assegura a uniformidade 
à interpretação da legisla-
ção federal, iniciou, em 21 
de setembro, o julgamento 
sobre a possibilidade de a 
convenção de condomínio 
poder prever a proibição do 
aluguel de imóveis por meio 
da plataforma digital pelo 
prazo inferior a 90 dias.

Ou seja, uma mudança 
significativa no modelo de 
negócio que vem sendo pra-
ticado pela plataforma nor-
te-americana que opera um 
mercado online de hospeda-
gem, principalmente casas e 
apartamentos de família para 
aluguel por temporada e ativi-
dades de turismo. Atualmente, 
o julgamento do processo está 
suspenso, devido a pedido de 
vista de um dos ministros jul-
gadores O tema só deve ser 
analisado novamente pelo STJ 
em novembro.

O relator proferiu seu 
voto a favor da legalidade 
da proibição na convenção 
condominial, fundamentan-
do sua decisão nos deveres 
legais dos condôminos na 
vida em comum, em es-
pecial, na importância das 
medidas de segurança aos 
moradores.

O especialista Marcos 

Prado, sócio do Cescon 
Barrieu Advogados, expli-
cou à reportagem do Mo-
nitor Mercantil o cenário, o 
impacto da decisão para o 
mercado e eventuais desdo-
bramentos (veja a entrevista 
abaixo).

É importante citar que a 
plataforma digital, que che-
gou ao Brasil em 2011 e, 
atualmente conta com anún-
cios de espaços em mais de 
190 países, defende o direito 
individual e constitucional 
da propriedade privada (art. 
1.228, CC/2002 - direito de 
usar, gozar e livremente dis-
por do seu imóvel). 

A decisão pontua que o 
caso em julgamento con-
templava também presta-
ção de serviços (lavagem 
de roupa). O quanto isso 
impacta a decisão?

- O voto do relator abor-
da principalmente os deve-
res legais dos condôminos 
quanto à prestação de ser-
viços como lavanderia e in-
ternet sem fio. A existência 
de prestação de serviços 
acumulada à utilização do 
imóvel pode ser fator im-
portante para a eventual 
descaracterização do con-
trato de locação residencial 
de imóvel urbano para tem-
porada para um contrato 
comercial de hospedagem, 
que é um serviço de hote-
laria prestado por hotéis, 
hostels e pousadas, com 
distintas legislações e tribu-
tações aplicáveis, além de 

diversas licenças operacio-
nais das respectivas ativida-
des envolvidas. O artigo 1º, 
§ único, alínea “a)”, item4, 
da Lei 8.245/91, expressa-
mente, exclui a aplicação da 
Lei do Inquilinato para os 
“apart- hotéis, hotéis - residência 
ou equiparados, assim considera-
dos aqueles que prestam serviços 
regulares a seus usuários e como 
tais sejam autorizados a funcio-
nar”.

Seria possível o Airbnb 
adequar o modelo do seu 
contrato atípico aos mol-
des do previsto na lei de 
locações?

- Para tanto, em prin-
cípio, o contrato padrão 
utilizado deve observar ri-
gorosamente os requisitos 
legais dos artigos 48 a 50 da 
Lei 8.245/91, que regram a 
locação de imóvel urbano 
para temporada, preservan-
do a destinação exclusiva 
de “residência temporária do 
locatário, sem a prestação de ou-
tros serviços vinculados, para a 
finalidade específica de prática 
de lazer, realização de cursos, 
tratamento de saúde, feitura de 
obras em seu imóvel, e outros fa-
tos que decorrem tão-somente de 
determinado tempo, e contratada 
por prazo não superior a noventa 
dias (sob pena de se tornar uma 
locação comum), esteja ou não 
mobiliado o imóvel.”

Haveria alguma moti-
vação fiscal nessa “deci-
são”, pois nos contratos 
de locação e prestação 
de serviço de hotelaria a 

tributação e arrecadação 
são mais claras?

- Mesmo não se tratando, 
ainda, de uma decisão final 
do STJ, estando pendente 
de análise de outros mem-
bros da turma julgadora, 
não vislumbramos que es-
sa decisão tenha qualquer 
motivação fiscal, posto que 
leva em consideração, sem 
aqui pretender avaliar o mé-
rito dos votos proferidos, 
a natureza jurídica civil da 
prestação de serviço em 
julgamento. Não obstante, 
se o resultado final do jul-
gamento do STJ for pela 
caracterização do serviço 
como hotelaria, é inegável 
que haverá uma mudança 
no tratamento tributário 
(ISS) e regulatório (licenças, 
zoneamento, mudança de 
uso predial de residencial 
para comercial, Ministério 
do Turismo, etc) da ativida-
de em julgamento.

Qual a reversibilidade 
dessa “decisão”?

- Ainda não se trata de 
uma decisão judicial. A 3ª 
Turma do STJ iniciou o 
julgamento, contudo, após 
o voto do relator, hou-
ve um pedido de vista dos 
Ministros Moura Ribeiro 
e Marco Aurélio Bellizze, 
o que suspendeu a análise 
do caso. Apesar de não se 
ter uma data prevista para 
a retomada, a expectativa 
é que a análise seja devol-
vida em aproximadamente 
60 dias. Em matéria de lei 

federal, o STJ é a última 
instância decisória do Po-
der Judiciário Brasileiro, 
restando, apenas, após isso, 
eventuais questionamentos 
de ordem constitucional pe-
rante o STF, o que não é tão 
simples de acontecer.

A plataforma digital de-
fende o direito individual 
e constitucional da pro-
priedade privada. Até que 
ponto isso é 100% legítimo 
uma vez que o condomí-
nio deve prezar pela segu-
rança dos seus moradores 
e as decisões são pautadas 
na coletividade?

- O Código Civil, prevê 
em seu artigo 1.228, que “O 
proprietário tem a faculdade 
de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou 
detenha.”. Por outro lado, o 
artigo 1.336 do Código Civil, 
também prevê diversos deve-
res do condômino, incluin-
do “(...) dar às suas partes a 
mesma destinação que tem a 
edificação, e não as utilizar de 
maneira prejudicial ao sosse-
go, salubridade e segurança 
dos possuidores, ou aos bons 
costumes (...)”. Lembramos 
que os direitos individuais, 
por mais garantidos e defen-
didos que sejam, não podem 
também se opor a determi-
nados direitos sociais da co-
letividade, tanto que a nossa 
Constituição Federal, ao re-
conhecer a propriedade pri-
vada, também prevê que ela 

deverá atender a sua função 
social. Desta forma, a deci-
são provavelmente buscará 
encontrar um equilíbrio en-
tre os direitos defendidos 
pelas partes (direito individu-
al dos proprietários x direito 
da coletividade condominial), 
pelo estabelecimento de uma 
ponderação de valores, tendo 
em vista todas as circunstân-
cias do caso concreto.

Em 2018, a plataforma 
gerou no Brasil cerca de 
R$ 7,7 bilhões. Restrições 
radicais devem afetar o 
movimento e provocar 
demissões. A justiça faz 
considerações sobre isso 
quando toma decisões?

- É sempre um ponto im-
portante esse do impacto 
econômico das decisões ju-
diciais no Brasil. Essa discus-
são tem se ampliado após a 
Lei da Liberdade Econômica 
e o debate sobre a liberdade 
de contratar. Contudo, histo-
ricamente, a questão econô-
mica não tem sido um nor-
teador das decisões judiciais 
no Brasil, em que pese ser 
considerada na avaliação dos 
direitos em conflito (hipoté-
tico conflito), pesando mui-
to mais a interpretação legal 
e a valoração desses direitos 
argumentados pelas partes 
à luz do Código Civil e da 
Constituição Federal, no te-
ma em julgamento.

Por Regina Teixeira – Especial  
para o Monitor Mercantil
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