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Soifer Participações Societárias S.A.
C.N.P.J: 78.585.049/0001-40
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber

Não circulante
Contas a receber
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Escrow account/conta garantia
Investimentos
Propriedade para investimento
Imobilizado
Intangível

Nota
_____
5
6

6

8
9
10
11
-

Controladora
___________________
2021 ________
2020
________

Consolidado
___________________
2021 ________
2020
________

185.692
493
64
________186.249

220.960
18.956
1.594
174
5.718
________
247.402

409
140
24.985
1.227.127
________
1.252.661
5.192
________5.192

________
1.444.102
________
________

Total do Ativo

254.641
323
615
1.200
________
256.779

1.663
140
25.392
1.116.651
________
1.143.846
5.240
________5.240

________
1.405.865
________
________

916
8.160
2.962
24.985
700.052
________
737.075
518.628
18.291
566
________
537.485

________
1.521.962
________
________

286.146
15.215
1.705
1.038
13.146
________
317.250

1.580
4.286
2.842
25.392
604.062
________
638.162
513.055
21.191
516
________
534.762

________
1.490.174
________
________

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimo e Financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
Impostos a recolher
Partes relacionadas passivo
Dividendos a Pagar
Outras contas a pagar
Investimentos Passivo a desc.
Res-sperata
Não circulante
Empréstimo e Financiamentos
Partes relacionadas
Impostos Diferidos passivo
Res-sperata
Provisões para riscos (Contingências)

Nota
_____

12
13

12
17
14

Patrimônio líquido
Capital social
15
Reservas de Reavaliação
Reserva de Lucros
Patrimônio líquido atribuído aos controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
___________________
2021 ________
2020
________

Consolidado
___________________
2021 ________
2020
________

43
1.111
24
53.441
20.412
1.416
________76.447

97
383
3.000
21.802
106
________25.388

2.370
2.954
3.367
2.984
24
53.441
20.252
1.416
592
________
87.400

2.850
1.862
2.441
3.000
21.802
6.495
640
________
39.090

24.985
________
24.985

25.392
________
25.392

331
352
57.810
2.565
29.950
________
91.008

468
167
62.301
2.811
29.744
________
95.491

317.082
1.095
1.024.493
________
1.342.670
________1.342.670
________
1.444.102
________
________

317.082
1.095
1.036.908
________
1.355.085
________1.355.085
________
1.405.865
________
________

317.082
1.095
1.024.493
________
1.342.670
884
________
1.343.554
________
1.521.962
________
________

317.082
1.095
1.036.908
________
1.355.085
508
________
1.355.593
________
1.490.174
________
________

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Receita Operacional líquida
Custo do produto vendido
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas/receitas operacionais
Resultado de valor justo de propriedade
para investimentos
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas operacionais
Resultado Operacional
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
Lucro antes do IR e CSLL
IR e CSLL Corrente
IR e CSLL Diferido
Lucro / Prejuízo do exercício
Lucro atribuído a:
Resultado dos acionistas controladores
Resultado dos acionistas não controladores
Lucro / Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Realização de Reserva de lucros a realizar referente a 2019
Prejuízo do exercício
Destinação do lucro do exercício:
. Distribuição de lucros - já pagos no exercício
. Distribuição de lucros - minimo obrigatíório
. Constituição de Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro do exercício
Destinação do lucro do exercício:
. Distribuição de lucros - já pagos no exercício
. Distribuição de lucros - minimo obrigatíório
. Constituição de Reserva Legal
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Capital Social
Ralizado
_____________
317.082
_____________317.082
_____________317.082
_____________
_____________

________505
________505
________
________

__________590
__________590
__________
__________

_______62.011
1.405
_______
63.416
_______
_______

(84.000)
58.911
__________
714.619
130.115
(110.000)
(32.530)
(1.405)
__________
700.799
__________
__________

________260.278
________260.278
________
________

Lucros
acumulados
__________
119.051
(40.503)

Patrimonio
líquido atibuivel
aos controladores
_______________
1.499.225
(40.503)

Não
controladores
____________
4.612
(6)

Patrimônio
líquido
total
__________
1.503.837
(40.509)

(19.637)
(58.911)
__________
0
____________________0
__________

(84.000)
(19.637)
_______________1.355.085
130.115
(110.000)
(32.530)
_______________1.342.670
_______________
_______________

(4.098)
____________508
(11)
387
____________884
____________
____________

(88.098)
(19.637)
__________1.355.593
130.104
(110.000)
(32.143)
__________1.343.554
__________
__________

16.2
16.3
10
9

16.4
16.4

17
17

Controladora
___________________
2021 ________
2020
________
930
________- ________930
(980)
(3.287)
(1.444)
(20.813)

Consolidado
___________________
2021 ________
2020
________
53.551
32.972
(8.441) ________
(2.753)
________
45.110
30.219
(15.767)
(20.010)
(1.443)
(20.789)

125.995
________
123.571
________
124.501
8.002
(8)
________

________
132.495
(2.380)
________130.115
________
________

(47.738)
________
(71.838)
________
(71.838)
34.920
(1.333)
________

________
(38.251)
(99.076)
96.824
________
(40.503)
________
________

37.533
64.790
________
85.113
________
130.223
10.091
(1.546)
________

________
138.768
(8.664)
________130.104
________
________

(77.073)
(5.508)
________
(123.380)
________
(93.161)
36.203
(4.044)
________

________
(61.002)
(103.063)
123.556
________
(40.509)
________
________

130.115
________130.115
________
________

(40.503)
________(40.503)
________
________

130.115
(11)
________
130.104
________
________

(40.503)
(6)
________
(40.509)
________
________

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em milhares de Reais)
Reservas de capital
Reserva de lucros
_____________________
________________________________
Reserva
Reserva de
Reserva de
Reserva
especial
ágio em
Reserva
retenção
de lucros
de IPC
controladas _______
Legal __________
de lucros a________
realizar
________
__________
505
590
62.011
739.708
379.329
(119.051)
-

Nota
_____
16.1
16.2

Lucro (prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

Controladora
___________________
2021 ________
2020
________
130.115
(40.503)
________- ________130.115 ________
(40.503)
________
________
________

Consolidado
___________________
2021 ________
2020
________
130.104
(40.509)
________- ________130.104 ________
(40.509)
________
________
________

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Controladora
___________________
2021 ________
2020
________

Consolidado
___________________
2021 ________
2020
________

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
132.495
(38.251)
138.768
(61.002)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
61
62
6.931
454
Provisão para perda de crédito
767
1.285

5HVXOWDGRGHYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿
QDQFHLURV





As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Provisão para contingencia
(407)
(2.603)
206
(941)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Investimento passivo descoberto
1.416
1.416
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Impostos diferidos
57.643
Equivalência patrimonial
(125.995)
47.738
(64.790)
5.508
1. CONTEXTO OPERACIONAL
3.3. Caixa e equivalentes de caixa
___________________________________________________________________________________________
Resultado
valor
justo
de
propriedades
para
investimento
(37.533)
77.073
________
________
________
________
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de
A Soifer Participações Societárias S.A. é uma sociedade anônima localizada na Avenida do Batel, 1868 (Andar
7.570
(20.342)
103.408
(4.911)
alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a
L2 - Administrativo) na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. A Companhia foi constituída em 1965.
Redução (aumento) nos ativos:
XPLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU
A Companhia tem como atividade preponderante a incorporação, participação em outras Companhias,
Contas a receber de clientes
(170)
(7)
(3.844)
7.129
exploração de centros comerciais, esportivos e estacionamentos de automóveis, administração e assessoria 3.4. Contas a receber
111
(256)
São apresentadas ao valor presente e de realização e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado Estoques
WpFQLFDHPSUHVDULDO¿QDQFHLUDVHUYLoRVGHLQVSHomRYHLFXODUHVHUYLoRVGHUHFLFODJHP
Impostos
a
recuperar
551
1.255
864
925
com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a possível provisão decorrente de teste de recuperabilidade
Com a pandemia do Coronavírus (“COVID-19”), a economia global e a Brasileira foram afetadas diretamente,
Outros
ativos
2.861
8.575
3.841
2.139
SHUGDVQRUHFHELPHQWRGHFUpGLWRV
FRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVX¿
FLHQWHSHODDGPLQLVWUDomRSDUD
com impacto na circulação de pessoas e no movimento do comércio em geral. A administração da Sociedade
Aumento (redução) nos passivos:
os créditos cujo recebimento seja considerado duvidoso.
acompanha os possíveis impactos em seus negócios e tem trabalhado com a implementação de planos e
Fornecedores
(54)
35
(480)
(924)
3.5. Ativo imobilizado
contingências para manter a continuidade das atividades e operações em condições de normalidade.
(3.000)
(64.925)
167
Os bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa Partes relacionadas
2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
___________________________________________________________________________________________
Obrigações
trabalhistas
e
sociais
1.111
1.505
(346)
de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. O Grupo tem por política realizar a
2.1. Declaração de conformidade
Obrigações
tributárias
(2.739)
(98.840)
(7.790)
(103.696)
revisão
anual
das
estimativas
de
vida
útil
e
de
valores
residuais.
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme
Outros passivos
20.306 ________
(14.850)
13.463 ________
(14.660)
A depreciação é calculada pelo método linear, usando as seguintes vidas úteis:
________
________
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira
Natureza
Vida útil em anos Recursos líquidos gerado pelas atividades operacionais
26.436
(124.174)
46.153 (114.433)
_______________
e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ____________________________________________________________________
Fluxos de caixa aplicados nas atividades de investimentos
   (GL¿FDo}HV

(CPC).
Aquisição de ativo imobilizado
(13)
(7)
(4.031)
(2.459)
Móveis e utensílios
8

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPDXWRUL]DGDVSDUD
Aquisição de ativo intangível
(50)
216
Equipamentos
3
emissão pela Administração em 24 de junho de 2022.
Aquisição
de
propriedades
para
investimento
31.960
(1.894)
Veículos
5
____________________________________________________________________
_______________
2.2. Base de elaboração
15.519
(13.039)
(31.200)
(5.012)
O valor residual e vida útil dos ativos são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma Investimentos em coligadas
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas
 5HFHELPHQWRVGHYHQGDGHLQVWUXPHQWR¿QDQFHLUR




prospectiva, quando for o caso.
SDUDUHÀHWLURVDWLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORU
23.572
18.672
________- ________
________- ________
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o exercício em que são incorridos. O custo Distribuição de lucros de controladas
justo contra o resultado do exercício.
das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros Recursos líquidos gerado pelas (aplicados nas) atividades
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
de
investimentos
15.506
342.436
(3.321)
341.433
ultrapassam
o
padrão
de
desempenho
inicialmente
estimado
para
o
ativo.
As
reformas
são
depreciadas
ao
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
)OX[RVGHFDL[DDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
longo da vida útil restante do ativo relacionado.
contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior




2V FXVWRV GRV HQFDUJRV VREUH HPSUpVWLPRV WRPDGRV SDUD ¿QDQFLDU D FRQVWUXomR GR LPRELOL]DGR VmR  (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
FRPSOH[LGDGHEHPFRPRDViUHDVQDVTXDLVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVVmRVLJQL¿FDWLYDVSDUDDVGHPRQVWUDo}HV 
Dividendos a pagar
31.639
31.639
capitalizados durante o período necessário para executar e preparar o ativo para o uso pretendido.
contábeis, estão divulgadas na Nota Explicativa no 4.
Pagamento de dividendos
(142.530) ________
(84.000)
(142.143) ________
(88.098)
Redução do valor recuperável dos demais ativos (teste de “impairment”)
________
________
2.3. Base de consolidação
Anualmente,
a
administração
revisa
o
valor
contábil
líquido
dos
ativos
com
o
objetivo
de
avaliar
eventos
ou
Recursos
líquidos
aplicados
nas
atividades
de
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou  ¿QDQFLDPHQWRV
  ________
 
  ________

________
________
períodos apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
perda de seu valor recuperável.
Diminuição (aumento) no caixa e equivalentes
(68.949) ________
134.262
(65.186) ________
139.370
i) Controladas
________
________
________
________
________
________
4XDQGRWDLVHYLGrQFLDVVmRLGHQWL¿FDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHRYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGD
As demonstrações contábeis das controladas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir 
Saldo de caixa e equivalentes no início do período
254.641
120.379
286.146
146.776
provisão para deterioração, reconhecida no resultado do período, ajustando o valor contábil líquido ao
da data em que o controle, se inicia até a data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis das
 6DOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVQR¿QDOGRSHUtRGR
 ________

 ________

________
________
YDORUUHFXSHUiYHO3DUDWDQWRR*UXSRGH¿QLXFRPRXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DFDGDXPDGHVXDVSODQWDV
controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo, exceto o Pátio Batel Shopping Ltda. que
Diminuição (aumento) no caixa e equivalentes
(68.949)
134.262
(65.186)
139.370
________
________
________
________
________ ________
________ ________
industriais e adota como base para determinar o valor recuperável do ativo o valor justo, líquido de despesas
registra suas propriedades para investimentos à custo.
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
de venda, partindo da premissa de existência de um mercado ativo.

1DVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVGDFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGRVmRIHLWRVRVDMXVWHVSDUDXQL¿FDomRGD
3.6. Propriedade para investimento
prática contábil, conforme estabelecido pelo CPC 18 (R2), parágrafos 30 e 36.

2VDWLYRV¿QDQFHLURVGR*UXSRDRFXVWRDPRUWL]DGRLQFOXHPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHPSUpVWLPRVD
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos de transação.
ii) Aquisições de entidades sob controle em comum
FROLJDGDVHHPSUpVWLPRVDGLUHWRUHVLQFOXtGRVHPRXWURVDWLYRV¿QDQFHLURVQmRFLUFXODQWHV
O
valor
contábil
inclui
o
custo
de
reposição
de
parte
de
uma
propriedade
para
investimento
existente
à
Combinações de negócios oriundas de transferências de participações em entidades que estejam sob o

$WLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
época em que o custo for incorrido se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos, excluindo os 
controle do acionista que controla o Grupo são contabilizadas a partir da data em que o controle é adquirido
$WLYRV ¿QDQFHLURV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR FRPSUHHQGHP DWLYRV ¿QDQFHLURV PDQWLGRV SDUD
custos do serviço diário da propriedade para investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades
pela Companhia. Os ativos e passivos adquiridos são reconhecidos pelos valores contábeis reconhecidos
QHJRFLDomRDWLYRV¿QDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
SDUDLQYHVWLPHQWRVmRDSUHVHQWDGDVDRYDORUMXVWRTXHUHÀHWHDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRQDGDWDGHUHSRUWH
anteriormente nas demonstrações contábeis consolidadas do acionista controlador do Grupo. O patrimônio
RXDWLYRV¿QDQFHLURVDVHUREULJDWRULDPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR$WLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRV
Ganhos ou perdas resultantes de variações do valor justo das propriedades para investimento são incluídos
líquido das entidades adquiridas e qualquer contraprestação paga pela aquisição são reconhecidos diretamente
como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo.
na
demonstração
do
resultado
no
exercício
em
que
forem
gerados.
no patrimônio líquido do Grupo.

$WLYRV¿QDQFHLURVFRPÀX[RVGHFDL[DTXHQmRVHMDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHMXURVVmR
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas (ou seja, na data em que o recebedor
iii) Transações eliminadas na consolidação
FODVVL¿FDGRVHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRGHORGHQHJyFLRV
obtém o controle) ou quando a propriedade para investimento deixa de ser permanentemente utilizada e
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são
1mRREVWDQWHRVFULWpULRVSDUDRVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDVHUFODVVL¿FDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRRXSHORYDORU
não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido
eliminadas na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos não realizados oriundos
justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem
da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no período da baixa.
de transações com Empresas investidas, registrado por equivalência patrimonial, são eliminados contra
ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir
O
montante
a
ser
incluído
na
demonstração
do
resultado
deve
ser
determinado
de
acordo
com
os
requisitos
o investimento na proporção da participação do Grupo na Empresa investida. Prejuízos não realizados são
VLJQL¿FDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELO
para determinação do preço de transação no CPC 47.
eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que

$WLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOSHORYDORU
Transferências são feitas para a conta de propriedade para investimento, ou desta conta, apenas quando houver
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
alteração de uso. Se a propriedade ocupada por proprietário se tornar uma propriedade para investimento, o 
As demonstrações contábeis consolidadas incluem as informações contábeis das suas controladas diretas e
L 3DVVLYRV¿QDQFHLURV
Grupo contabiliza a referida propriedade de acordo com a política descrita no item de imobilizado até a data 
indiretas e controladas em conjunto, conforme demonstrado a seguir:
3DVVLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRSDVVLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWR
de
alteração
de
uso.
Participação no capital ____________________
Participação no capital
____________________
SRUPHLRGRUHVXOWDGRHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFRQWDVDSDJDU
31/12/2021 ____________________
31/12/2020  (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
____________________

3DVVLYRV¿QDQFHLURVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRHQRFDVRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

2V HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV FRQWUDtGRV VmR UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR OtTXLGR GRV
Controladas diretas
H FRQWDV D SDJDU VmR DFUHVFLGRV GR FXVWR GD WUDQVDomR GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGR 2V SDVVLYRV ¿QDQFHLURV
custos da transação incorridos e são subsequentemente apresentados ao custo amortizado, utilizando o
Pátio Batel Shopping Ltda.
100,00%
100,00%
GR*UXSRLQFOXHPFRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVH
método da taxa de juros efetiva.
Shopping São José Ltda.
99,98%
99,98%
FRQWUDWRVGHJDUDQWLD¿QDQFHLUD
3.8.
Impostos
e
contribuições
Agropecuária Pinheiros Ltda.
99,98%
99,98%
Mensuração subsequente
a)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
Contemporâneo Incorporações Imobiliárias Ltda.
97,00%
97,00%
$PHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVSDVVLYRV¿QDQFHLURVGHSHQGHGDVXDFODVVL¿FDomRTXHSRGHVHUGDVHJXLQWHIRUPD
A tributação sobre o lucro do exercício compreende o IRPJ e CSLL, sendo o tributo corrente e o diferido, 
Coligadas
3DVVLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas 
Combrashop - Cia brasileira de Shopping Centers S.A.
43,38%
43,38%
3DVVLYRV ¿QDQFHLURV D YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR LQFOXHP SDVVLYRV ¿QDQFHLURV SDUD QHJRFLDomR H
datas das demonstrações contábeis, sendo elas: (i) IRPJ - calculado à alíquota de 25% sobre o lucro
Soul Parques S.A.
23,07%
27,50%
SDVVLYRV¿QDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
contábil
ajustado
(15%
sobre
o
lucro
tributável
acrescido
do
adicional
de
10%
para
os
lucros
que
excederem
CPTR Cia Paranaense de Tratamento de Resíduos
33,33%
33,33%

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
R$
240
ao
ano);
(ii)
CSLL
-calculada
à
alíquota
de
9%
sobre
o
lucro
contábil
ajustado.
As
inclusões
ao
Eco Jordão S.A.
15,00%
15,00%

$SyV UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV VXMHLWRV D MXURV VmR PHQVXUDGRV
lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não
Cataratas do Iguaçu S.A.
7,11% ____________________
7,37%
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas
____________________
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o
Os objetivos sociais das empresas controladas diretas e controladas em conjunto estão apresentados a seguir:
diferidos.
processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
Controladas diretas:

 2VDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVDFDVRKDMDXPGLUHLWROHJDOGHFRPSHQVDUSDVVLYRV
Desreconhecimento (baixa)
• Pátio Batel Shopping Ltda.

HDWLYRV¿
VFDLVFRUUHQWHVHVHUH¿
UDPDWULEXWRVODQoDGRVSHODPHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULDVREUHDPHVPD

8PSDVVLYR¿QDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRIRUUHYRJDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU4XDQGRXPSDVVLYR
A Companhia tem por objeto social incorporação, exploração e administração de centros comerciais, esportivos
Companhia empresária sujeita a esta tributação.
¿QDQFHLURH[LVWHQWHIRUVXEVWLWXtGRSRURXWURGRPHVPRPXWXDQWHFRPWHUPRVVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHV
e de estacionamento de automóveis, a compra e a venda e administração de bens imóveis próprios, bem como
 8PDWLYRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRpUHFRQKHFLGRSRUSHUGDV¿VFDLVFUpGLWRV
RX RV WHUPRV GH XP SDVVLYR H[LVWHQWH IRUHP VLJQL¿FDWLYDPHQWH DOWHUDGRV HVVD VXEVWLWXLomR RX DOWHUDomR
serviços de inspeção veicular. No decorrer do exercício de 2009 teve início a construção do empreendimento 
 ¿VFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVQmRXWLOL]DGDVTXDQGRpSURYiYHOTXHOXFURVIXWXURVVXMHLWRVj
é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos
denominado “Shopping Pátio Batel”, centro comercial localizado no bairro Batel em Curitiba-PR, inaugurado
tributação
estejam
disponíveis
e
contra
os
quais
serão
utilizados.
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
em setembro de 2013.
Ativos
de
imposto
de
renda
e
contribuição
social
diferido
são
revisados
a
cada
data
de
levantamento
das
3.11. Estimativas contábeis e incertezas
• Shopping São José Ltda.
demonstrações
contábeis
e
serão
reduzidos
na
medida
em
que
sua
realização
não
seja
mais
provável.
As demonstrações contábeis incluem a utilização de estimativas que levou em consideração experiências de
A Companhia tem por objeto social a locação de lojas em estabelecimento denominado Shopping Center,
b) Impostos sobre aluguel
eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos.
exploração de estacionamento de automóveis, operação de salas de cinemas, venda de produtos correlacionados
As receitas de aluguel estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas
2VLWHQVVLJQL¿FDWLYRVVXMHLWRVDHVVDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmR
a bomboniere e, participação societária em outras Companhias.
básicas:
• Análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa;
• Agropecuária Pinheiros Ltda.
•
Contribuição
para
o
Programa
de
Integração
Social
(PIS)
1,65%;
• 0HQVXUDomR GR YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV UHDOL]DomR GRV WULEXWRV GLIHULGRV DWLYRV VREUH
A Companhia tem por objetivo social a produção agrícola e pecuária, criação de equinos e a consequente

&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO
&R¿
QV

GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHSUHMXt]RV¿VFDLV
extração vegetal e animal.
3.9. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
• Interpretação de regulamentos tributários complexos, dado o amplo aspecto da legislação tributária bem
• Contemporâneo Incorporações Imobiliárias Ltda.
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes; e
A Companhia tem por objetivo social incorporação de empreendimentos imobiliários e compra e venda de
seguintes:
(i)
ativos
contingentes
são
reconhecidos
somente
quando
há
garantias
reais
ou
decisões
judiciais
• Análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para litígios envolvendo
imóveis próprios.
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em
processos administrativos e judiciais e demais ativos e passivos na data das demonstrações contábeis.
Coligadas:
nota
explicativa;
(ii)
passivos
contingentes
são
constituídos
para
todos
os
processos
judiciais
para
os
quais
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos
• COMBRASHOP - Cia. Brasileira de Shopping Centers S.A.
é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa
registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas

7HPSRUREMHWRVRFLDODLQFRUSRUDomRH[SORUDomRHDGPLQLVWUDomRHDVVHVVRULDWpFQLFDHPSUHVDULDOH¿QDQFHLUDH
razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
estimativas e premissas são revisadas periodicamente.
participação em outras Companhias, a edição por terceiros de jornais, revistas e outros periódicos informativos
a
hierarquia
das
leis,
as
jurisprudências
disponíveis,
as
decisões
mais
recentes
nos
tribunais
e
sua
relevância
3.12. Novas normas e práticas contábeis
relacionados às atividades da Companhia.
no
ordenamento
jurídico,
bem
como
a
avaliação
dos
advogados
externos.
São
revisadas
e
ajustadas
para
levar
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022. O Grupo não
• Soul Parques S.A.
HPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomRFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HV¿VFDLVRX
DGRWRXHVVDVQRUPDVQDSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Tem por objetivo social serviços de reservas e outros serviços de turismo.
H[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWL¿FDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLVH LLL REULJDo}HV
Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25)
• CPTR Cia Paranaense de Tratamento de Resíduos
legais são registradas como exigíveis.

$VDOWHUDo}HVHVSHFL¿FDPTXDLVRVFXVWRVTXHXPDHQWLGDGHLQFOXLDRGHWHUPLQDURFXVWRGHFXPSULPHQWRGH
Tem por objetivo social o tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
 ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais
• Eco Jordão S.A.

L $WLYRV¿QDQFHLURV
com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem
Tem por objetivo social a administração de parques de diversão e parques temáticos.

$WLYRV
¿
QDQFHLURV
VmR
FODVVL¿
FDGRV
QR
UHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDO
FRPR
VXEVHTXHQWHPHQWH
PHQVXUDGRV
DR
aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações
• Cataratas do Iguaçu S.A.
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do
Companhia atua na gestão e operação das experiências em parques e atrações turísticas no Brasil. Possui seis
resultado.
patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. O Grupo determinou
parques naturais e atrações gerenciados, proporcionando visitações de melhor qualidade.

$FODVVL¿
FDomRGRVDWLYRV¿
QDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHSHQGHGDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVÀ
X[RVGH
que todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021 serão concluídos antes das alterações entrarem
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
___________________________________________________________________________________________
FDL[DFRQWUDWXDLVGRDWLYR¿QDQFHLURHGRPRGHORGHQHJyFLRVGR*UXSRSDUDDJHVWmRGHVWHVDWLYRV¿QDQFHLURV
em vigor.

$VSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQXDLVHVWmRGH¿QLGDV
&RP H[FHomR GDV FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV TXH QmR FRQWHQKDP XP FRPSRQHQWH GH ¿QDQFLDPHQWR
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (alterações ao
abaixo:
VLJQL¿FDWLYRRXSDUDDVTXDLVR*UXSRWHQKDDSOLFDGRRH[SHGLHQWHSUiWLFRR*UXSRLQLFLDOPHQWHPHQVXUD
CPC 32)
3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
XPDWLYR¿QDQFHLURDRVHXYDORUMXVWRDFUHVFLGRGRVFXVWRVGHWUDQVDomRQRFDVRGHXPDWLYR¿QDQFHLURQmR
As alterações limitam o escopo da isenção de reconhecimento inicial para excluir transações que dão origem
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente
mensurado ao valor justo por meio do resultado.
a diferenças temporárias iguais e compensatórias - por exemplo, arrendamentos e passivos de custos de
econômico no qual o Grupo atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em

$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVTXHQmRFRQWHQKDPXPFRPSRQHQWHGH¿QDQFLDPHQWRVLJQL¿FDWLYRRXSDUDDV
desmontagem. As alterações aplicam-se aos períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2023.
milhares de reais, que é a moeda funcional do Grupo e, também, a sua moeda de apresentação.
quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço de transação determinado de
3DUDDUUHQGDPHQWRVHSDVVLYRVGHFXVWRVGHGHVPRQWDJHPRVDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVDVVRFLDGRV
3.2. Reconhecimento da receita
acordo com o CPC 47.
precisarão ser reconhecidos desde o início do período comparativo mais antigo apresentado, com qualquer
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para o 
3DUD TXH XP DWLYR ¿QDQFHLUR VHMD FODVVL¿FDGR H PHQVXUDGR SHOR FXVWR DPRUWL]DGR RX SHOR YDORU MXVWR
efeito cumulativo reconhecido como um ajuste no lucro acumulado ou outros componente do patrimônio
*UXSRHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPDFRQ¿iYHO$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQRYDORUMXVWRGD
SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV HOH SUHFLVD JHUDU ÀX[RV GH FDL[D TXH VHMDP ³H[FOXVLYDPHQWH
naquela data. Para todas as outras transações, as alterações se aplicam a transações que ocorrem após o início
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.
pagamentos de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em
do período mais antigo apresentado.
Locação de lojas: Os locatários das unidades comerciais geralmente pagam um aluguel que corresponde ao
aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
Outras normas
maior entre um valor mínimo mensal, reajustado anualmente com base na variação do Índice Geral de Preços 
2PRGHORGHQHJyFLRVGR*UXSRSDUDDGPLQLVWUDUDWLYRV¿QDQFHLURVVHUHIHUHDFRPRHOHJHUHQFLDVHXVDWLYRV

1mRVHHVSHUDTXHDVVHJXLQWHVQRUPDVQRYDVHDOWHUDGDVWHQKDPXPLPSDFWRVLJQL¿
FDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HV
de Mercado (IGP-M), e um montante obtido pela aplicação de um percentual sobre a receita bruta de vendas
¿QDQFHLURVSDUDJHUDUÀX[RVGHFDL[D2PRGHORGHQHJyFLRVGHWHUPLQDVHRVÀX[RVGHFDL[DUHVXOWDUmRGD
¿QDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGR*UXSR
de cada locatário. O Grupo registra suas operações com locação de lojas como arrendamentos mercantis
FREUDQoDGHÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVGDYHQGDGRVDWLYRV¿QDQFHLURVRXGHDPERV
• Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 06);
RSHUDFLRQDLV2YDORUPtQLPRGRDOXJXHOHVWDEHOHFLGRLQFOXLQGRRVDXPHQWRV¿[RVSHULyGLFRVSUHYLVWRVQRV 
$VFRPSUDVRXYHQGDVGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHH[LJHPDHQWUHJDGHDWLYRVGHQWURGHXPSUD]RHVWDEHOHFLGR
• Imobilizado: receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27);
FRQWUDWRV H H[FOXLQGR RV UHDMXVWHV LQÀDFLRQiULRV VmR UHFRQKHFLGRV QD SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR GR *UXSR
por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da negociação,
• Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15);
em cada empreendimento, em bases lineares durante os prazos dos respectivos contratos, independentemente
ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou vender o ativo.
• &ODVVL¿FDomRGR3DVVLYRHP&LUFXODQWHRX1mR&LUFXODQWH $OWHUDo}HVDR&3& 
da forma de recebimento. O Grupo possui sazonalidade em suas operações. Historicamente, datas festivas e
Mensuração subsequente
• IFRS 17 Contratos de Seguros;
feriados, tais como Natal, Dia das Mães, entre outros acarretam impacto positivo nas vendas dos shopping 
3DUD¿QVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVHPTXDWURFDWHJRULDV
• Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26);
centers.
• $WLYRV¿QDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
• 'H¿QLomRGH(VWLPDWLYDV&RQWiEHLV $OWHUDo}HVDR&3& 
Cessão de direitos (Res-sperata): Os contratos de cessão de direitos (luvas ou cessão de estrutura técnica dos
• $WLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRPUHFODVVL¿FDomRGHJDQKRV
4. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
___________________________________________________________________________________________
shopping centers) são contabilizados como receitas diferidas, no passivo, no momento de sua assinatura.
e perdas acumulados (instrumentos de dívida).
Julgamentos
O resultado com cessão de direitos, incluindo as receitas de cessão de direitos e as luvas invertidas (aporte de
• $WLYRV¿QDQFHLURVGHVLJQDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVVHPUHFODVVL¿FDomR
A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do Grupo requer que a administração
recursos dado pelo empreendedor ao lojista a título de incentivo para sua entrada no shopping) e despesas de
de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais).
faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas,
corretagem, são reconhecidos de forma linear, com base no prazo do contrato de aluguel das lojas a que se
• $WLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.
referem, a partir do início da locação.

$WLYRV¿QDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
Estimativas e premissas
Receitas de estacionamento: São as receitas dos serviços de estacionamento prestados pelo Shopping aos 
(VWDFDWHJRULDpDPDLVUHOHYDQWHSDUDR*UXSR2*UXSRPHQVXUDRVDWLYRV¿QDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de
ORMLVWDVHYLVLWDQWHV$$GPLQLVWUDomRGRHVWDFLRQDPHQWR¿FDDFDUJRGHHPSUHVDWHUFHLUL]DGD(VVDVUHFHLWDV
se ambas as seguintes condições forem atendidas:
LQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFRVLJQL¿
FDWLYRGHFDXVDUXPDMXVWHVLJQL¿FDWLYR
são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência e demonstradas líquidas dos repasses aos
• 2DWLYR¿QDQFHLURIRUPDQWLGRGHQWURGHPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRV¿QDQFHLURV
QRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLR¿
QDQFHLURVmRGLVFXWLGDVDVHJXLU
shopping centers.
FRPR¿PGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros
Serviços: Refere-se à receita com a prestação de serviços de corretagem e assessoria de natureza promocional e
• 2V WHUPRV FRQWUDWXDLV GR DWLYR ¿QDQFHLUR GHUHP RULJHP HP GDWDV HVSHFL¿FDGDV D ÀX[RV GH FDL[D TXH
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
publicitária, para locação e/ou comercialização de espaços de uso comercial (“merchandising”), receita com a
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor
prestação de serviços especializados de corretagem e assessoria de negócios imobiliários em geral, receita com 
2V DWLYRV ¿QDQFHLURV DR FXVWR DPRUWL]DGR VmR VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV XVDQGR R PpWRGR GH MXURV
em
uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações
a administração de obras e receita com a administração de shopping centers. Essas receitas são apropriadas ao
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
resultado de acordo com o regime de competência.
TXDQGRRDWLYRpEDL[DGRPRGL¿FDGRRXDSUHVHQWDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
continua...
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BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de Reais)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

...continuacão

Jornal O DIA SP

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Impostos
A movimentação do saldo das perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época
Consolidado
______________________
de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os
Saldo no início do exercício
(7.543)
(6.258)
resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros
Constituição
(767)
(1.285)
_________
_________
na receita e despesa de impostos já registrada.
Saldo no encerramento do exercício
(8.310)
(7.543)
_________
_________
_________
_________

9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV

4XDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRSXGHUVHUREWLGR ___________________________________________________________________________________________
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
GH PHUFDGRV DWLYRV p GHWHUPLQDGR XWLOL]DQGR WpFQLFDV GH DYDOLDomR LQFOXLQGR R PpWRGR GH ÀX[R GH FDL[D
Em 2018 foi assinado um contrato de venda da participação que a Soifer Participações Societárias S.A.
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo,
(aqui denominada “Soifer”) detinha sobre a TCP- Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A (“TCP”).
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo.
2DFRUGRFHOHEUDGRDOWHURXRFRQWUDWR63$ 6DOHV3XUFKDVH$JUHHPHQW GRGLDGHVHWHPEURGH¿UPDGR
Provisões para litígios - tributários, cíveis e trabalhistas
com a Kong Rise Development Limited (Comprador) e China Merchants Port Holdings Company Limited
O Grupo reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui
(Garantidora da Compra). No início de 2018, a Soifer detinha 24% de participação na TCP, em 28 de fevereiro
a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
de 2018, a Companhia negociou sua participação com a investidora estrangeira Kong Rise Development.
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
Sendo assim, 17,94% foram vendidos, mediante contrato de compra e venda, nesta data por R$ 545.199,
externos.
menos despesas e impostos retidos de R$ 5.410, e conta garantia de R$ 27.995. A conta garantia refere-se
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos
DRYDORUUHWLGRSHODFRPSUDGRUDFRPEDVHHPFiOFXORDFRUGDGRHQWUHDVSDUWHVGH¿QLQGRHVWHPRQWDQWHSHOD
registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido às imprecisões inerentes ao
responsabilidade da Soifer como ex-sócia da TCP por litígios em abertos que se referem ao período em que a
processo de estimativa. Essas estimativas e premissas são revisadas periodicamente.
Soifer fazia parte do quadro societário da TCP. Sendo assim, foi acordado a retenção da quantia de R$ 27.995
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
___________________________________________________________________________________________
TXHSHUPDQHFHUiHPQRPHGD6RLIHUHPFRQWDGHDSOLFDomR¿QDQFHLUDGHUHQGD¿[DFRPEDL[tVVLPRULVFRHHP
Controladora
Consolidado
______________________
______________________
banco de primeira linha (Nota Explicativa no 8).
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
_________
_________
Ainda, em 28 de fevereiro de 2018, o restante da participação da Soifer na TCP (6,06%) também foi negociado, porém
Caixas
1
1
16
7
para venda futura, em até 2 anos, com suporte em um contrato de Put Options (opções de venda), dado este fato, no
Bancos
1.724
313
4.548
2.499
entendimento da Administração o investimento sobre a TCP se extinguiu, não tendo mais um investimento em coligada
   $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV




_________
_________
_________
_________
YDORUL]DGRSHORPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOVHQGRTXHHVWHGDULDOXJDUDXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURTXHVmR
185.692
254.641
220.960
286.146
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
DVRSo}HVGHYHQGD6HQGRDVVLPD&RPSDQKLDUHFODVVL¿FRXRUHVLGXDOGDSDUWLFLSDomRGDFRQWDGHLQYHVWLPHQWRVSDUD

$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVVmRGHFXUWRSUD]RGHDOWDOLTXLGH]HSURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPXPPRQWDQWH
LQVWUXPHQWR¿QDQFHLURHHPGHMXQKRGHFRPEDVHHPXPODXGRGHYDORUMXVWRFRQWUDWDGRSRUDVVHVVRULD
FRQKHFLGR GH FDL[D H TXH HVWmR VXMHLWRV D XP LQVLJQL¿FDQWH ULVFR GH PXGDQoD GH YDORU UHPXQHUDGDV
especializada, valorizou este ativo ao valor justo, com base na interpretação do Pronunciamento Técnico CPC 48 VXEVWDQFLDOPHQWHDGDYDULDomRGR&', WD[DGHMXURV&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR 
Instrumentos Financeiros. Tal procedimento valorizou o ativo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$ 304.622
6. CONTAS A RECEBER
___________________________________________________________________________________________
5HP JHUDQGRXPDUHFHLWD¿QDQFHLUDHPGH5 5HP (PR
Controladora
Consolidado
______________________
______________________
LQVWUXPHQWR¿QDQFHLURIRLUHFODVVL¿FDGRSDUDRDWLYRFLUFXODQWHGHYLGRVXDUHDOL]DomRQRH[HUFtFLRGH
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
_________
_________
Em março de 2020 essa opção de venda se concretizou, e Soifer vendeu sua participação residual na TCP pelo
Projeto reciclagem
316
323
316
323
valor de R$ 331.910 mil, que foi integralmente recebido nos meses de março e abril de 2020.
Aluguel mínimo mensal
13.460
12.131 8.
CONTA
GARANTIA
___________________________________________________________________________________________
Res sperata
2.552
1.306
O saldo de conta garantia de R$ 27.995 em 31 de dezembro de 2019 (mesmo saldo em 31 de dezembro de
Rateio de despesas
3.014
2.868
2018), referente a litígios da Cia TCP Participações S/A, que foram deduzidos do valor recebido pela venda e
Despesa comum
5.843
5.467
GHSRVLWDGRVHPFRQWDEDQFiULDFRQWURODGDSHODFRPSUDGRUD.RQJ5LVH'HYHORSPHQW/LPLWHGFRPD¿QDOLGDGH
Fundo de promoção
2.324
1.665
de cobrir eventuais despesas com contingências existentes antes da data da compra e venda, atribuindo
Outros
177
673
578
participação aos antigos acionistas. Sendo assim tal valor caracteriza-se como uma conta garantia (escrow
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa _________(8.310)
(7.543)
__________________
_________
account), que nos termos do contrato de compra e venda deverá ser devolvido aos antigos acionistas da TCP,
493
323
19.873
16.795
_________
_________
_________
_________
caso tais contingências não se materializem.
Ativo circulante
493
323
18.956
15.215
Com base na natureza do saldo entendemos a necessidade de uma provisão contábil para este saldo (Nota
Ativo não circulante
916
1.580
Explicativa no 13), visto a incerteza de recuperabilidade uma vez que depende de litígios que não estão sob o
___________________________________________________________________________________________
acompanhamento da Administração.
A perda esperada para crédito de liquidação duvidosa foi analisada e constituída em montante considerado
O saldo da conta garantia em 31 de dezembro 2021 é de R$ 24.985 (R$ 26.212 em 31 de dezembro de 2020).
VX¿FLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDVXSULUHYHQWXDLVSHUGDVQDUHDOL]DomRGRVVHXVFUpGLWRV
9. INVESTIMENTOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Participação
Lucro
Equivalência
no capital social
Capital
Patrimônio
líquido do
Investimento
patrimonial
_______________________
__________________________
__________________________
Investimento em controladas
2021
2020
social
líquido
exercício
2021
2020
2021
2020
_______
_______
_______
__________
_________
________
________
_______
________
Pátio Batel Shopping Ltda.
100,00%
100,00%
294.828
351.426
16.805
372.937
339.278
53.662
(43.745)
Shopping São José Ltda.
99,98%
99,98%
68.186
199.609
6.020
161.943
160.133
6.696
3.054
Agropecuária Pinheiros
99,98%
99,98%
3.509
4.476
952
4.846
2.703
953
(1.275)
Contemporâneo Inc. Imob. Ltda.
97,00%
97,00%
50.000
28.625
(114)
47.732
15.455
383
(183)
Estacionamento Batel Shopping
0,00%
0,00%
161
Investimento em coligadas
Combrashop
43,38%
43,38%
382.617
1.432.490
154.383
621.471
582.876
66.978
(3.409)
Cataratas do Iguaçu
7,11%
7,37%
129.043
205.783
(11.674)
13.956
12.354
910
(1.128)
CPTR Cia Paranaense de Tratamento de Resíduos
33,33%
33,33%
3.694
4.960
(20)
1.655
1.648
4
(5)
Eco Jordão S.A
15,00%
15,00%
12.330
8.606
(1.489)
1.315
1.505
214
(272)
Soul Parques S.A
27,07%
27,50%
4.105
(6.065)
(3.916)
(591)
783
(936)
Outros investimentos
1.271
1.270
81
________
________
_______________
Total - controladora
1.227.127
1.116.651
125.995
(47.738)
________
________
_______
________
________
________
_______
________
a) Movimentação dos investimentos - Controladora
Participação
31/12/2020
___________
Pátio Batel Shopping Ltda.
100,00%
Shopping São José Ltda.
99,98%
Agropecuária Pinheiros
99,98%
Contemporâneo Inc. Imob. Ltda.
97,00%
Combrashop
43,38%
Cataratas do Iguaçu
7,37%
CPTR
33,33%
Eco Jordão S.A
15,00%
Soul Parques S.A
27,50%
Outros investimentos
-

Pátio Batel Shopping Ltda.
Shopping São José Ltda.
Agropecuária Pinheiros
Contemporâneo Inc. Imob. Ltda.
Estacionamento Batel Shopping
Combrashop
Cataratas do Iguaçu
CPTR
Eco Jordão S.A
Soul Parques S.A
Outros investimentos

Participação
31/12/2019
___________
100,00%
99,98%
99,98%
97,00%
44,17%
43,38%
7,11%
33,33%
15,00%
27,50%
-

b) Movimentação dos investimentos - Consolidado
Participação
31/12/2020
___________
Combrashop
43,38%
Cataratas do Iguaçu
7,37%
CPTR
33,33%
Eco Jordão S.A
15,00%
Soul Parques S.A
27,50%
Moria Emp. Imob.
100,00%
Elbrus Emp. Imob.
Shandar Emp. Imob.
Vivet Emp. Imob.
Zion Emp. Imob.
Outros investimentos
Ajuste de consolidação
______________________
___________

Combrashop
Cataratas do Iguaçu
CPTR
Eco Jordão S.A
Soul Parques S.A
Outros investimentos
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Participação
31/12/2019
___________
43,38%
7,11%
33,33%
15,00%
27,50%
-

Saldo em
31/12/2020
__________
339.278
160.133
2.703
15.455
582.876
12.354
1.648
1.505
(591)
1.290
__________
1.116.651
__________
__________

Aumento
(redução) de Capital
__________________
(20.000)
_________________(20.000)
_________________
_________________

AFAC
________
(386)
1.190
11.048
10
24
________11.886
________
________

Equivalência
patrimonial
___________
53.659
6.696
953
(383)
66.979
(910)
(4)
(214)
(783)
___________125.993
___________
___________

Dividendos
__________
(4.499)
(28.382)
__________(32.881)
__________
__________

Outros
_______
21.612
2.512
1.374
(30)
_______
25.528
_______
_______

Participação
31/12/2021
___________
100,00%
99,98%
99,98%
97,00%
43,38%
7,11%
33,33%
15,00%
23.07%
______________________
___________-

Saldo em
31/12/2021
_________
372.938
161.944
4.846
47.732
621.473
13.957
1.655
1.314
1.270
_________
1.227.127
_________
_________

Saldo em
31/12/2019
__________
383.022
156.611
2.973
6.026
3.060
604.441
13.998
1.653
505
50
2.583
__________
1.174.922
__________
__________

Aumento (redução)
de Capital
_________________
45
3.473
(441)
1.110
294
_________________4.481
_________________
_________________

AFAC
________
2.962
960
6.160
________10.082
________
________

Equivalência
patrimonial
___________
(43.745)
2.973
(1.275)
(183)
161
(3.409)
(1.128)
(5)
(272)
(936)
81
___________
(47.738)
___________
___________

Dividendos
__________
(2.500)
(2.400)
(18.156)
(516)
__________(23.572)
__________
__________

Outros
_______
1
87
(21)
(380)
162
1
(1.374)
_______
(1.524)
_______
_______

Participação
31/12/2020
___________
100,00%
99,98%
99,98%
97,00%
44,17%
43,38%
7,11%
33,33%
15,00%
27,50%
_________________________________

Saldo em
31/12/2020
_________
339.278
160.133
2.743
15.455
582.876
12.354
1.648
1.505
(591)
1.290
_________
1.116.651
_________
_________

Saldo em
31/12/2020
__________
582.876
12.354
1.648
1.505
(591)
5.000
1.270
__________604.062
__________
__________

Aumento (redução)
de Capital
_________________
10.000
15.000
100
550
8.500
_________________33.650
_________________
_________________

AFAC
________
10
24
________34
________
________

Equivalência
patrimonial
___________
66.978
(910)
(4)
(214)
(783)
(276)
___________64.790
___________
___________

Dividendos
__________
(28.382)
__________(28.382)
__________
__________

Outros
_______
2.512
1.374
_______3.886
_______
_______

Participação
31/12/2021
___________
43,38%
7,37%
33,33%
15,00%
27,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
(i)
______________________
___________-

Saldo em
31/12/2021
_________
621.472
13.957
1.655
1.314
15.000
14.724
100
550
38.873
1.270
(21.511)
_________
700.052
_________
_________

Saldo em
31/12/2019
__________
604.441
13.998
1.653
667
50
2.421
__________
623.230
__________
__________

Aumento (redução)
de Capital
_________________
1.110
294
5.000
_________________
6.404
_________________
_________________

Equivalência
patrimonial
___________
(3.409)
(1.128)
(5)
(272)
(936)
242
___________
(5.508)
___________
___________

Dividendos
__________
(18.156)
(516)
__________(18.672)
__________
__________

Outros
_______
1
(1.393)
_______
(1.392)
_______
_______

Participação
31/12/2020
___________
43,38%
7,37%
33,33%
15,00%
27,50%
______________________
___________-

Saldo em
31/12/2020
_________
582.876
12.354
1.648
1.505
(591)
6.270
_________
604.062
_________
_________

AFAC
________
________________
________-

c) Resumo das informações de controladas e coligadas
31/12/2021
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Pátio Batel
Shopping
Agropecuária
Eco
Soul
Shopping Ltda.
São José Ltda.
Pinheiros Ltda.
Contemporâneo
Combrashop
Cataratas
CTPR
Jordão
Parques
______________
_____________
______________
______________
___________
_________
_______
________
________
Participação no capital social
100%
99,98%
99,98%
97,00%
43,38%
7,11%
33,33%
15,00%
27,50%
Total de ativos
388.846
204.489
4.977
45.495
1.434.572
257.657
5.282
388.777
927
Total de passivos
37.420
4.880
130
17.147
2.082
63.548
322
380.171
6.992
Receitas líquidas
39.704
10.681
(2.236)
88
52.357
13.635
Resultado do exercício
16.805
6.021
(953)
395
154.383
(11.674)
(20)
(1.489)
(3.916)
Capital Social
294.828
68.186
3.509
50.000
382.617
129.043
3.694
12.330
4.105
Total do patrimônio líquido
351.426
199.609
4.847
28.349
1.432.490
194.109
4.960
8.606
6.065
______________
_____________
______________
______________
___________
_________
_______
________
________
Ajuste de consolidação (ii)
21.511
(37.633)
Total do patrimônio líquido após ajustes de consolidação
372.937
161.876
Resultado do exercício após ajustes de consolidação
53.659
6.697
31/12/2020
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Pátio Batel
Shopping
Agropecuária
Eco
Soul
Shopping Ltda.
São José Ltda.
Pinheiros Ltda.
Contemporâneo
Combrashop
Cataratas
CTPR
Jordão
Parques
______________
_____________
______________
______________
___________
_________
_______
________
________
Participação no capital social
100%
99,98%
99,98%
97,00%
43,38%
7,37%
33,33%
15,00%
27,50%
Total de ativos
350.031
202.111
2.799
20.959
1.345.551
222.511
5.286
338.067
967
Total de passivos
32.367
4.309
96
5.005
2.024
50.210
342
328.032
3.117
Receitas líquidas
24.172
8.397
(484)
484
39.933
5.136
Resultado do exercício
1.739
1.423
(1.275)
(189)
(7.857)
(17.601)
(15)
(1.769)
(3.402)
Capital Social
314.828
65.614
12.573
10.000
382.617
94.943
3.694
12.330
4.105
Total do patrimônio líquido
317.764
197.801
2.704
20.958
1.343.527
172.301
4.944
10.035
(2.150)
______________
_____________
______________
______________
___________
_________
_______
________
________
Ajuste de consolidação (ii)
58.267
(37.642)
Total do patrimônio líquido após ajustes de consolidação
376.031
160.159
Resultado do exercício após ajustes de consolidação
(43.745)
2.973
O ajuste de consolidação refere-se ao alinhamento das práticas contábeis entre o Pátio Batel Shopping Ltda. e o Grupo Soifer, uma vez que em 2019 e 2020 aquele registra suas propriedades para investimento ao valor do custo amortizado,
enquanto a Soifer reconhece o valor justo (vide Nota Explicativa no 10) e entre o Shopping são José e o Grupo Soifer, uma vez que aquele registra suas propriedades para investimento ao valor justo patrimonial, enquanto a Soifer
UHFRQKHFHRYDORUMXVWRSHORPpWRGRGRÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR YLGH1RWD([SOLFDWLYDQR 'HVWDIRUPDR*UXSR6RLIHUEDVHDGRHPODXGRGHDYDOLDomRGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD YLGH1RWD([SOLFDWLYDQR UHFRQKHFHHVWHHIHLWR
QRSDWULP{QLROtTXLGRHUHVXOWDGRGRSHUtRGRGDVLQYHVWLGDVHUHVSHFWLYRVLPSRVWRVGLIHULGRVSDUD¿QVGHFRQVROLGDomRFRQIRUPHSUHYr&3& 5 'HPRQVWUDo}HV&RQVROLGDGDVTXDQWRDXQLIRUPL]DomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
11. IMOBILIZADO
10. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Controladora
Consolidado
O Grupo através das suas controladas Pátio Batel Shopping Ltda e Shopping São José Ltda. detém terrenos,
____________________
____________________
HGL¿FDo}HVHTXLSDPHQWRVHLQVWDODo}HVFODVVL¿FDGDVFRPRSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
2021
2020
2021
2020
______
______
______
______
Para avaliação a valor justo das propriedades de investimento foi contratada uma empresa especializada Ferrari
Terrenos
4.579
4.579
11.194
15.244
   (GL¿FDo}HV




Gestão de Ativos que avaliou os respectivos imóveis.
Instalações
223
223
$ DYDOLDomR GDV SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR UHÀHWH R FRQFHLWR GH SDUWLFLSDQWHV GH PHUFDGR PDUNHW
Máquinas e Equipamentos
61
50
757
837
SDUWLFLSDQW  $VVLP R *UXSR GHVFRQVLGHURX SDUD FiOFXOR GRV ÀX[RV GH FDL[D GHVFRQWDGRV LPSRVWRV H
Equipamentos de Informática
356
344
contribuições e receitas e despesas decorrentes da prestação de serviços de administração e comercialização.
Móveis e Utensílios
262
259
3.920
4.184
$WUDYpVGDPHWRGRORJLDGRÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRIRLGHWHUPLQDGRTXHRYDORUMXVWRGR6KRSSLQJ3iWLR%DWHO
Veículos
122
122
480
490
é de R$ 327.789.314,07. Abaixo, demonstramos as taxas e descontos, crescimento real na perpetuidade, prazo do
Outros
508
538
1.471
1.092
ÀX[RGHFDL[DYDFkQFLDHVSHUDGD$%/ ÈUHD%UXWD/RFiYHO SDUDGHGH]HPEURGHGR3iWLR%DWHO6KRSSLQJ
Imobilizado em Andamento
1.533
340
2021
_______
Depreciação/Exaustão Acumulada
(340)
(308)
(2.316)
(2.206)
______
______
______
______
Taxa de desconto
11,47%
Total imobilizado
5.192
5.240
18.291
21.191
______
______
______
______
______
______
______
______
Taxa de crescimento real/perpetuidade
3,00%
A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:
3UD]RGRÀX[RGHFDL[D
DQRV
_______
Controladora
Consolidado
____________________
____________________
26KRSSLQJ6mR-RVp/WGDIRLDYDOLDGRDWUDYpVGRPpWRGRGRÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRVHQGRGHWHUPLQDGR
2021
2020
2021
2020
______
______
______
______
o seu valor justo de R$ 676.000.,00. Abaixo demonstramos as taxas e descontos, crescimento real na
Saldo inicial em 31/12/2020
5.240
5.295
21.191
18.229
SHUSHWXLGDGHSUD]RGRÀX[RGHFDL[DSDUDGHGH]HPEURGHGR6KRSSLQJ6mR-RVp/WGD
Adições/Inclusão:
2021
_______
Terrenos
4.460
Taxa de desconto
11,46%
Máquinas e equipamentos
10
72
649
Taxa de crescimento real/perpetuidade
4,13%
Móveis e utensílios
3
29
383
Veículos
64
105
3UD]RGRÀX[RGHFDL[D
DQRV
_______
Outros
394
330
Consolidado
__________________________
Imobilizado em Andamento
1.468
373
__________________
______
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
Totais de Adições
14
2.027
6.300
Terrenos
22.757
22.757
Baixas
(GL¿FDo}HV


Terrenos
(4.050)
Instalações
65.845
66.873
Máquinas e Equipamentos
9
(19)
7
Equipamentos
3.615
7.809
Equipamentos de Informática
Móveis e utensílios
(77)
(145)
Custo atribuído
22.885
Veículos
(69)
(30)
Ajuste a valor justo
149.898
102.659
_________
_________
Outros
(43)
(638)
518.628
513.055
_________
_________
_________
_________
Imobilizado em Andamento
(2.169)
________________________
ආඈඏංආൾඇඍൺඡඞඈൽൺඌඉඋඈඉඋංൾൽൺൽൾඌඉൺඋൺංඇඏൾඌඍංආൾඇඍඈ
Totais de Baixas
9
(4.258)
(2.976)
Consolidado
(-) Transferências
(189)
____________________________________________________________
(-) Depreciações/Exaustões
(61)
(63)
(480)
(362)
______
______
______
______


(GL¿ ,QVWD (TXLSD
&XVWR
9DORU
Saldo no Final do Exercício
5.193
5.240
18.291
21.191
Terrenos _______
cações ______
lações _______
mentos atribuído
justo ________
Total
______
______
______
______
________
________ _______
______
______
______
______
Saldo em 31 de dezembro de 2019 22.757 289.132 65.971
7.757
22.885 179.732
588.234 12.
PARTES RELACIONADAS
___________________________________________________________________________________________
Aquisições
940
902
52
1.894
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
Baixas
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Resultado do valor justo
(77.073)
(77.073)
________ _______ ______ _______ ________ _______ ________
Adiantamentos de partes relacionadas (i)
24 __________
3.000
24 __________
3.000
__________
__________
Saldo em 31 de dezembro de 2020________
22.757 _______
290.072 ______
66.873 _______
7.809 ________
22.885 _______
102.659 ________
513.055
Total Passivo circulante
24 __________
3.000
24 __________
3.000
__________
__________
Aquisições
61
180
3
244
Despesa comum
33
Baixas
- (4.537) (1.356)
(311)
(6.204) Fundo de promoção
352 __________
134
__________- ____________________
Resultado do valor justo
- 37.533
37.533 Total Passivo não circulante
352
167
__________ __________
__________ __________
Ajuste custe atribuído
(9.083) ______
148 _______
3.886 ________
(22.885) _______
9.706 ________
(26.000) Total Partes relacionadas
________- _______
24 __________
3.000
376 __________
3.167
__________
__________
__________
__________
__________
__________
Saldo em 31 de dezembro de 2021________
22.757 _______
276.513 ______
65.845 _______
3.615 ________
149.898 ________
518.628
________
_______
______
_______
________- _______
_______
________
(i) Refere-se à antecipação de distribuição de lucros de controlada.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CBCD-BC6F-073E-5A2F.
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13. OUTRAS CONTAS A PAGAR
___________________________________________________________________________________________
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Fundo de promoção
2.589
926
Despesas comuns
305
381
Outros
20.412 __________
106
17.38 __________
5.188
__________
__________
Total contas a pagar
20.412 __________
106
20.252 __________
6.495
__________
__________
14. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
___________________________________________________________________________________________

'XUDQWHRFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRVR*UXSR¿FDH[SRVWRDFHUWDVFRQWLQJrQFLDVHULVFRVTXHLQFOXHP
processos tributários, trabalhistas, previdenciários e cíveis, em discussão.

$VSURYLV}HVVmRFRQVLGHUDGDVVX¿FLHQWHVSDUDDFREHUWXUDGHHYHQWXDLVSHUGDV
O Grupo possui registradas as seguintes provisões para fazer face às eventuais demandas judiciais:
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Trabalhistas
4.965
4.352
Provisão contingências (Escrow account) (a) __________
24.985 __________
25.392
24.985 __________
25.392
__________
24.985 __________
25.392
29.950 __________
29.744
__________
__________
__________
__________
__________
__________
Movimentação da provisão de contingências:_____________________________________________________
Controladora
31/12/2019
Reversão 31/12/2020
Reversão 31/12/2021
_________ ________
_________ ________
_________
Provisão contingências (Escrow account) (a) _________
27.995 ________
(2.603) _________
25.392 ________
(407) _________
24.985
27.995 ________
(2.603) _________
25.392 ________
(407) _________
25.392
_________
_________
________
_________
________
_________

Trabalhistas
Provisão contingências (Escrow account) (a)

Consolidado
_____________________________________________________
Adições/
Adições/
31/12/2019
Reversão 31/12/2020
Reversão 31/12/2021
_________ ________
_________ ________
_________
2.690
1.662
4.352
613
4.965
27.995 ________
(2.603) _________
25.392 ________
(407) _________
24.985
_________
30.685 ________
(941) _________
29.744 ________
206 _________
29.950
_________
________
_________
________
_________
_________

(a) Nota Explicativa no 7.
O Grupo mantém processos trabalhistas em andamento cuja materialização, na avaliação dos assessores
jurídicos, é de possível perda, mas não provável, no valor aproximado de R$ 32.830 (em 31 de dezembro de
2020 R$ 75) para as quais não foi constituída provisão.
A Soifer Participações Societárias S.A. possui causa tributária relacionado ao ganho de capital sobre
DOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRQR7&3TXDQWRDH[LJrQFLDGH,53-H&6//MXURVPRUDWyULRVHPXOWDTXDOL¿FDGD
(150%) prevista nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. A natureza da autuação foi a descaracterização,
pela Receita Federal, da venda de participações societárias do TCP pelo sócio da Companhia Soifer em
pessoa física e tributação do ganho de capital como auferido pela Soifer Participações Societárias, como
pessoa jurídica. Valor original da exigência em 12 de setembro de 2016 era de R$ 109.819, sendo este valor
DWXDOL]DGRSDUDGHGH]HPEURGHGH5 HP FRPULVFRGHSHUGDFODVVL¿FDGR
como possível.
Em algumas causas em que o Grupo está discutindo judicialmente são efetuados depósitos judiciais conforme
requeridos pelos respectivos processos.
Os depósitos judiciais estão registrados como a seguir:
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
Trabalhista
19
98
Tributário
2.874
2.744
_________
_________
2.893
2.842
_________
_________
_________
_________
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
___________________________________________________________________________________________
a) Capital Social
O Capital Social está representado por 317.082 mil ações ordinárias (idem em 31 de dezembro de 2020), no
valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, pertencentes a acionistas domiciliados
no País e compreendendo o montante do capital social de R$ 317.082 (idem em 31 de dezembro de 2020).
b) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá
H[FHGHUGR&DSLWDO6RFLDO$UHVHUYDOHJDOWHPSRU¿PDVVHJXUDUDLQWHJULGDGHGR&DSLWDO6RFLDOHVRPHQWH
poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. Em 2020 não foi realizada pois apresentou
prejuízo no exercício.
c) Reserva de retenção de lucros
Reserva constituída para investimento de capital de giro nas operações da Companhia, o orçamento é
aprovado pela assembleia geral ordinária que delibera sobre o balanço do exercício. Conforme Assembleia
Geral Extraordinária realizada no dia 15 de abril de 2021, foi distribuído R$ 110 Milhões em 2021 referente a
retenção de lucros de anos anteriores pagos integralmente.
Foi constituído reserva de retenção de lucros no montante de R$ 32.530 mil em 2021, referente ao saldo de 75%
dos dividendos disponíveis para distribuição (R$ 32.530 mil dividendo mínimo obrigatório).
d) Reserva de lucros a realizar
Corresponde à parcela do lucro não realizado referente à variação do valor justo de propriedades para
LQYHVWLPHQWRHYDULDomRGHYDORUMXVWRVGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOtTXLGRVGRVWULEXWRV
Quando o montante do dividendo mínimo obrigatório, cujo cálculo está demonstrado a seguir, for superior à
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a parcela excedente deve ser registrada na reserva de lucros
a realizar.
O lucro líquido realizado no exercício é representado pela parcela que exceder a soma de
(i) (i) resultado líquido positivo de equivalência patrimonial,
(ii) ganho com valor justo das propriedades para investimento, sendo que esses ajustes estão líquidos dos
impostos.
O cálculo da reserva de lucros a realizar está demonstrado como segue:
Valor
_______
Saldo de lucros a realizar no início do exercício
260.278
Variação do valor justo de propriedades para investimentos
IR/CS s/ variação do valor justo de propriedades para investimentos
   9DULDomRGRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV

   ,5&6VYDULDomRGRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV

(=) Parcela do lucro realizada no exercício
_______   6DOGRGHOXFURVDUHDOL]DUQR¿QDOGRH[HUFtFLR

_______
_______
e) Dividendos mínimos obrigatórios
Aos acionistas é garantido o direito de receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, com os seguintes ajustes:
• O decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, de reservas para
contingências e da parcela do lucro a realizar;
• O acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências,
anteriormente formadas.
31/12/2021
_________
Lucro do exercício
130.115
Constituição de reserva legal
_________(=) Resultado do exercício após a constituição da reserva legal
130.115
_________
Movimentação da Reserva de lucros a realizar
_________(=) Resultado do exercício após a constituição /reversão de reservas
130.115
_________
Dividendos mínimo obrigatório - 25%
(32.530)
_________
(=) Saldo para constituição de reserva de retenção de lucros
97.585
_________
_________
16. RECEITAS E DESPESAS
___________________________________________________________________________________________
16.1. Receita líquida
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Receita bruta de aluguéis mínimo mensal
37.547
21.124
Receita bruta de aluguéis percentual
10.697
7.868
Receita de estacionamento
Receita bruta de aluguéis
1.435
256
1.435
255
Res sperata
910
1.327
Taxa de administração
384
343
Merchandising
1.477
561
Outras receitas
3.939
3.271
(-) Outras deduções
(80)
(127)
(-) Impostos sobre vendas
(505) __________
(176)
(2.837) __________
(1.650)
__________
__________
Receita líquida
930 __________
53.551 __________
32.972
__________
__________
__________
____________________
__________
16.2. Despesas por função e por natureza

Despesas por função:
Custo dos produtos e serviços vendidos
Despesas gerais e administrativas
Total
Despesas por natureza:
Despesas administrativas
Depreciações
Despesa com manutenção
Honorários de serviços terceiros
Amortizações diferidas
Rateios diversos
Outros
Total



Controladora
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________

Consolidado
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________

(980)
__________
(980)
__________
__________

(913)
__________
(913)
__________
__________

(8.441)
(15.767)
__________
(24.208)
__________
__________

(708)
(25.807)
__________
(26.515)
__________
__________

31/12/2021
__________

31/12/2020
__________

31/12/2021
__________

31/12/2020
__________

(527)
(61)
(392)
__________
(980)
__________
__________

(467)
(60)
(386)
__________
(913)
__________
__________

(4.979)
(6.931)
(1.594)
(849)
(98)
(1.628)
(8.129)
__________
(24.208)
__________
__________

(7.437)
(1.176)
(5.920)
(2.766)
(2.797)
(1.670)
(4.749)
__________
(26.515)
__________
__________

16.3. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
Custo com venda de investimento
Reversão de provisão
2.089
Serviços Pessoa Jurídica
(1.249)
(26.179)
Mudança de participação societária
Receita com dividendos
Outros
(195) __________
3.277
__________
Total
(1.444) __________
(20.813)
__________
__________
__________
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR

   'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
IOF
   -XURVVREUH¿QDQFLDPHQWRV
Descontos concedidos
Outros
   5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
   5HQGLPHQWRGHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
Receita sobre avaliações
Outros
   5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR

Consolidado
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
2.089
(1.249)
(26.179)
(194) __________
3.301
__________
(1.443) __________
(20.789)
__________
__________
__________

Controladora
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________


(895)


(8)
(438)
(8) __________
(1.333)
__________

 
(1.387)
(64)
(1.546)
__________

(895)

(2.159)
(990)
(4.044)
__________


81
__________
8.002
__________

__________
__________


745
__________
10.091
__________

__________
__________


27.288
1.680
__________
36.203
__________

__________
__________


27.288
1.031
__________
34.920
__________

__________
__________

Consolidado
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________

17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
___________________________________________________________________________________________
O Grupo apura o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. A conciliação da despesa calculada
SHOD DSOLFDomR GDV DOtTXRWDV ¿VFDLV QRPLQDLV FRPELQDGDV H GD GHVSHVD GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
social registrada no resultado está demonstrada abaixo:
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Resultado antes dos impostos
132.495
(38.251)
101.511
(61.002)
Alíquota
34% __________
34%
34% __________
34%
__________
__________
Impostos calculado pela alíquota nominal __________
(45.048) __________
(13.005)
34.420 __________
(20.741)
__________
Equivalência patrimonial
(42.838)
16.231
(22.029)
1.873
Outros
170
(5.478)
(16.489)
2.904
Total tributos lançados no resultado
2.380
(2.252)
12.391
20.493
__________ __________
__________ __________
Total impostos correntes
(2.380) __________
(99.076)
(8.664) __________
(103.063)
__________
__________
Total impostos diferidos
96.824
123.556
__________- __________
__________- __________
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Controladora
Consolidado
_______________________
_______________________
31/12/2021 __________
31/12/2020
31/12/2021 __________
31/12/2020
__________
__________
Provisão contingência (escrow account)
(24.985)
(25.392)
(24.985)
(25.392)
5HFHLWDVREUHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV



Provisão para contingências
24.985
25.392
24.985
25.392
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
7.543
Ajuste reavaliação propriedade para investimento
(110.685)
(102.660)
Custo atribuído propriedade para investimento
(22.885)
'LIHUHQoDGHGHSUHFLDomRVRFLHWiULD[¿VFDO
(59.344)
(59.344)
Diferido não contabilizado no exercício
(5.892)
Base do passivo tributário diferido
(170.029)
(183.238)
Alíquota
34% __________
34%
34% __________
34%
__________
__________
Total do passivo tributário diferido
(57.810) __________
(62.301)
__________
__________
__________- __________
____________________
__________
continua...
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

18. SEGUROS (NÃO AUDITADO)
___________________________________________________________________________________________
O Grupo mantém apólices de seguros para cobertura de riscos operacionais, máquinas e equipamentos,
HTXLSDPHQWRV GH LQIRUPiWLFD LPyYHLV UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO HP YDORUHV VX¿FLHQWHV SDUD FREHUWXUD GH 
eventuais perdas decorrentes de sinistros com esses bens.
As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza, não
fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos
nossos auditores independentes.
 ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHJHVWmRGHULVFRV
___________________________________________________________________________________________
2VSULQFLSDLVSDVVLYRV¿QDQFHLURVGR*UXSRUHIHUHPVHD¿QDQFLDPHQWRVFRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVHRXWUDV 
FRQWDVDSDJDU2SULQFLSDOSURSyVLWRGHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURVpFDSWDUUHFXUVRVSDUDDVRSHUDo}HVGR*UXSR
(PFRQWUDSDUWLGDR*UXSRSRVVXLDWLYRV¿QDQFHLURVUHSUHVHQWDGRSRUFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRQWDVD
UHFHEHUGHFOLHQWHVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV 1RWD([SOLFDWLYDQR HRXWUDVFRQWDVDUHFHEHUTXHUHVXOWDP
diretamente de suas operações.
2*UXSRHVWiH[SRVWRDULVFRGHPHUFDGRULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]
A Alta Administração do Grupo supervisiona a gestão desses riscos para garantir que as atividades em que se
DVVXPHPULVFRV¿QDQFHLURVVmRUHJLGDVSRUSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVHTXHRVULVFRV¿QDQFHLURV
VmRLGHQWL¿FDGRVDYDOLDGRVHJHUHQFLDGRVGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVHGLVSRVLomRSDUDULVFRGR*UXSR
O Grupo não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.

2V UHVXOWDGRV REWLGRV FRP HVVDV RSHUDo}HV HVWmR FRQGL]HQWHV FRP DV SROtWLFDV H HVWUDWpJLDV GH¿QLGDV SHOD 
Administração do Grupo.
5LVFRGHPHUFDGR
2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLUR
ÀXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRHQJOREDPWUrVWLSRVGHULVFRULVFRGH
WD[DGHMXURVULVFRFDPELDOHULVFRGHSUHoRTXHSRGHVHUGHFRPPRGLWLHVGHDo}HVHQWUHRXWURV,QVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURVDIHWDGRVSHORULVFRGHPHUFDGRLQFOXHPHPSUpVWLPRVDSDJDUGHSyVLWRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV 
GLVSRQtYHLVSDUDYHQGDHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR
5LVFRGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO
2 REMHWLYR SULQFLSDO GD DGPLQLVWUDomR GH FDSLWDO GR *UXSR p DVVHJXUDU TXH HVWD PDQWHQKD XPD FODVVL¿FDomR GH
FUpGLWRIRUWHHXPDUD]mRGHFDSLWDOOLYUHGHSUREOHPDVD¿PGHDSRLDURVQHJyFLRVHPD[LPL]DURYDORUGRDFLRQLVWD
O Grupo administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas.
$ HVWUXWXUD GH FDSLWDO RX R ULVFR ¿QDQFHLUR GHFRUUH GD HVFROKD HQWUH FDSLWDO SUySULR DSRUWHV GH FDSLWDO H
UHWHQomRGHOXFURV HFDSLWDOGHWHUFHLURVTXHR*UXSRID]SDUD¿QDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLWLJDURVULVFRV
GHOLTXLGH]HDRWLPL]DomRGRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDOR*UXSRPRQLWRUDSHUPDQHQWHPHQWHRVQtYHLV
de endividamento de acordo com os padrões de mercado.
1mR KRXYH DOWHUDo}HV TXDQWR DRV REMHWLYRV SROtWLFDV RX SURFHVVRV GXUDQWH RV H[HUFtFLRV ¿QGRV HP
31 de dezembro de 2020.

Página 7

Soifer Participações Societárias S.A.
C.N.P.J: 78.585.049/0001-40

5LVFRGHFUpGLWR
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um
LQVWUXPHQWR¿QDQFHLURRXFRQWUDWRFRPFOLHQWHRTXHOHYDULDDRSUHMXt]R¿QDQFHLUR2*UXSRHVWiH[SRVWR
DR ULVFR GH FUpGLWR HP VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV SULQFLSDOPHQWH FRP UHODomR D FRQWDV D UHFHEHU  H GH
¿QDQFLDPHQWR LQFOXLQGR GHSyVLWRV HP EDQFRV H LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV WUDQVDo}HV FDPELDLV H RXWURV
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
5LVFRGHOLTXLGH]
2ULVFRGHOLTXLGH]FRQVLVWHQDHYHQWXDOLGDGHGR*UXSRQmRGLVSRUGHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDFXPSULUFRP
seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
2FRQWUROHGDOLTXLGH]HGRÀX[RGHFDL[DGR*UXSRpPRQLWRUDGRGLDULDPHQWHSHODViUHDVGH*HVWmRGR*UXSR
GHPRGRDJDUDQWLUTXHDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DHDFDSWDomRSUpYLDGHUHFXUVRVTXDQGRQHFHVViULDVHMDP
VX¿FLHQWHVSDUDDPDQXWHQomRGRVHXFURQRJUDPDGHFRPSURPLVVRVQmRJHUDQGRULVFRVGHOLTXLGH]SDUDR*UXSR

DIRETORIA
'DYLG6RLIHUDiretor
6LPRQH6RLIHUDiretora
Rosemeri Pereira - &RQWDGRUD&5&352

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D$GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D
6RLIHU3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$ continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da 6RLIHU3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$ são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV WRPDGDV HP FRQMXQWR HVWmR
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
FRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULD
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
UHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDV
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRV
MXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
 ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGHSHQGHQWHPHQWH
VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD HP UHVSRVWD D WDLV ULVFRV
EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmR
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH H[SUHVVDUPRV RSLQLmR VREUH D H¿FiFLD GRV
controles internos da Companhia;

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Processo 1004053-71.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a MARCO ANTONIO MUNHOZ, CPF 219.712.278-97, que nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como
CORRÏª-Mª#OMUNICAÎÍOª'RÈlCAª,TDA -% ªREQUERIDAªPELOª"ANCOª3ANTANDERª"RASIL ª3! ªPROCEDEU SEªAªPENHORAªONLINEªEFETUADAª
EMª SUASª CONTASª BANCÈRIASª VIAª SISTEMAª 3)3"!*5$ ª NOª VALORª DEª 2ª  ª %STANDOª Oª EXECUTADOª EMª LUGARª IGNORADO ª FOIª
determinada a INTIMAÇÃOªDAª0%.(/2!ªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFEREÎAªIMPUGNAÎÍO ªSOBª
PENAªDEªPROSSEGUIRªAªAÎÍO ªPRESUMINDO SEªACEITOSªCOMOªVERDADEIROSªOSªFATOSª!RTªªDOª.#0#ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITALªAlXADOª
EªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAISª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJUNHOªDEªªªªªªªªªªªª"ªªEª

͞>/>KydZ:h//>͟
UILIAN APARECIDO DA SILVA, Leiloeiro Oficial, Registrado na JUCESP sob n° 958, com escritório à Rua Peixoto
Werneck, 330, Artur Alvim ʹ São Paulo/SP, CEP 03568-060, Telefone (11) 2741-9515, e-mail ʹ
contato@leiloesgold.com.br, leva a conhecimento dos interessados, que realizará a PÚBLICO PREGÃO, pela rede
mundial da internet, leilão com encerramento no dia 07/07 às 14:00h, a alienação dos imóveis consolidados na posse
de propriedade de JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA, CNPJ nº 13.918.327/0001-99, sito na
Estrada do Jaguari, nº 1.137, Loteamento Villas do Jaguari, Bairro Jaguari, Município de Santana de Parnaíba-SP, que
é parte integrante do EDITAL, na forma da lei 13.303, de 30.06.2016, Decreto 21.981 de 19.10.1932, decreto 22.427
de 01.02.1933, bem como pelas normas do edital e seus anexos. O inteiro teor do edital, e seus anexos estão
disponíveis no portal www.leiloesgold.com.br. Informações pelo telefone (11) 2741-9515.
COMARCA DE SÃO PAULO - 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - EDITAL de
C I TA Ç Ã O ex p e d i d o n o s a u t o s d a a ç ã o d e U S U C A P I Ã O, p r o c e s s o n º 1 0 4 3 8 0 4 65.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. JULIANA DIAS ALMEIDA DE
FILIPPO, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fer nanda Melky, Matilde Ly ra ,
Edifício Ilha Nancy, por seu síndico e Fer nanda Melky, réus ausentes, incer tos,
d e s c o n h e c i d o s , e v e n t u a i s i n t e r e s s a d o s , b e m c o m o s e u s cônjuges e/ou sucessores, que ELTON JUNIOR DE LOIOLA, JÉSSICA NICOLE LIMA DE LOIOLA e FLORI
FÁTIMA DE LIMA ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio
sobre imóvel situado na Rua Doutor Albuquerque Lins, 107, apto. 22, Torre A e
r e s p e c t i va v a g a d e g a r a g e m , S a n t a C e c í l i a , S ã o Pa u l o / S P, C E P 0 1 2 3 0 - 0 0 1 ,
alegando posse mansa epacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se
o pr es en te ed it al p ara CITA Ç Ã O d o s S U P R A M E N C I O N A D O S p a ra C O N T E S TA REM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias
da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 28
d e j u n h o d e 2 0 2 2 . E u , Fr e d e ricoYabu Tamur a , E s c r eve n t e T é c n i c o Ju d i c i á r io.
07 e

08/06

4ª VARA CÍVEL REGIONAL DE VILA PRUDENTE - Av. Sapopemba nº 3740 - Vila
Diva - CEP 03145-000 - Fone: (11) 2154-0162 - E-mail: vlprudente4cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0000804-77.2019.8.26.0009.
A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dra. CLAUDIA AKEMI OKADA OSHIRO KATO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos compromissários vendedores MONETE APARECIDA FILLA LOPES
(RG 18.316.271-7 e CPF 078.014.518-64) e ADILSON PEREIRA LOPES (RG
15.219.475-7 e CPF 060.869.818-09), que por este Juízo, tramita de uma ação
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO
BELLO c o n t ra REINALDO VIEIRA DE SOUZA, fo i p r o c e d i d a a p e n h o ra d o s
direitos que o executado Reinaldo Vieira de Souza possui sobre o apto. nº 12, do
1º andar ou 4º pavimento do Edifício Porto Bello, prédio B, situado à R. Solidônio
Leite, nº 1558, no 26º Subdistrito Vila Prudente, e uma vaga de garagem sujeita
a manobrista (matriculado sob nº 134.893 no 6º R.I. da Capital). Encontrando-se
os compromissários vendedores em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereçam EVENTUAL IMPUGNAÇÃO,
sob pena de prosseguimento do feito nos ulteriores termos com a avaliação e
praceamento do bem. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. Dado epassado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho
de 2022. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, Escrivã Judicial, subscrevo.
07 e

08/07

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
NADIR BALTAZAR LAGO e JOSIAS OSORIO LAGO, REQUERIDA POR DAVI LAGO – PROCESSO Nº
1003204-16.2020.8.26.0008. O MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional
do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Adriana da Silva Frias Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 16/11/2021, foi
decretada a INTERDIÇÃO de NADIR BALTAZAR LAGO, declarando-o(a) incapazes de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR o Sr. Davi Lago. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e fixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 14 de fevereiro de 2021.
06 e 07/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013047-23.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) DROGARIA BRANCA LTDA ME, CNPJ 60.631.454/0001-92, na pessoa do sócio FLORISVALDO LIMA
RODRIGUES CPF nº 066.182.928-67 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda (Atual Denominação Social de Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda),
objetivando a quantia de R$ 99.150,74 (fevereiro de 2020), representada pelas notas fiscais, comprovantes de recebimento
assinados, e as duplicatas mercantis emitidas para o pagamento das compras de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de junho de 2022.
07 e 08 / 07 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1007327-23.2021.8.26.0008. Classe: Assunto: Monitória - Prestação de
Serviços. Requerente: Rede D'Or São Luiz S.A. Requerido: Ricardo Cortez Scalzoni. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007327-23.2021.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Ricardo Cortez Scalzoni (CPF. 356.109.188-12), que Rede Dor São Luiz S/A  Anália Franco lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 82.642,02 (maio de 2021), representada no Resumo da Conta Hospitalar
 Recibos Provisórios de Serviços n°s 7.886.461; 47.886.758; 47.905.144; 47.918.985; 47.932.594; 47.886.473;
47.900.330; 48.111.086. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e
publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2022. 07 e 08 / 07 / 2022
11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. DECISÃO. Processo nº: 0023077-63.2022.8.26.0100. Classe  Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exeqüente: Mosaic Fertilizantes P&k S/A e outro. Executado: Plante
Verde Serviços Ltda  Me. Vistos. Considerando que o devedor foi citado por edital no processo de conhecimento, mister
se faz a sua intimação nos termos do artigo 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil. Segue a minuta. Este juízo FAZ
SABER a Plante Verde Serviços Ltda  Me, domiciliado(s) em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Declaratória
de Descumprimento Contratual cumulada com Reparação de Danos por Mosaic Fertilizantes P&k S/A, ora em fase de
cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, para pagar a quantia fixada em sentença, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de
10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica o devedor advertido de que, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha o exequente as
custas, referente a publicação no DJE, no valor de R$ 243,81 no prazo de 10 dias sob pena de arquivamento. Intimemse. São Paulo, 15 de junho de 2022. Dimitrios Zarvos Varellis. Juiz de Direito.
07 e 08 / 07 / 2022
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0002591-42.2022.8.26.0008. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Esbulho /
Turbação / Ameaça. Exequente: Marcelo Nogueira Borges. Executado: Sobus Comércio de Auto Peças Ltda, na pessoa da sócia
Maria da Conceição. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002591-42.2022.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) SOBUS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NA PESSOA DA SÓCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CNPJ:
58.754.755/0001-61, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 7.370,73 (abril de 2022), bem como,
a reintegrar a posse dos caminhões de placas DZF7714/SP e LKU9950/SP (1) I/KIA K2500 HD, branco, placa DZF7714/SP,
Renavam nº.00977041026, Chassi nº. KNCSE2132297331594, ano 2008, modelo 2009; e 2) I/KIA K2700 II 4X4 LB, azul, placa
LKU9950/SP, Renavam nº.00123703514, Chassi nº. KNCSE211597363450, ano 2008, modelo 2009, em favor do exequente.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue
o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de
mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de maio de 2022.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Rodrigo de Lima, foi lhe apresentado, para
registro, a escritura de 03 de junho de 2022 do 16º Tabelião de Notas da Capital-SP
(livro 5.124/fls.153/155), pela qual LUCIENNE LORENÇATO, separada judicialmente,
empresária, RG nº 16.236.472-SSP/SP, CPF nº 086.221.108-50 e WILLIAM BRAGA
DAL MAS, solteiro, maior, gerente de projetos, RG nº 11.811.688-SSP/SP, CPF nº
106.949.568-99, brasileiros, conviventes em união estável, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Gaivota nº 979, apartamento nº 102, Moema, INSTITUIRAM EM
BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil
Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em
UM APARTAMENTO nº 102, localizado no 10º andar do Condomínio Praça Gaivota,
situado na Rua Gaivota nº 979, no 24º Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição
Imobiliária desta Capital, com as áreas: privativas 224,830m², (sendo 42,090m² e
3,740m² vagas e deposito) comum 159,935m²m, total 384,765m², e fração ideal de
0,0255962, cabendo-lhe o direito de uso 04 vagas individuais e determinadas sob nºs
40P e 41M no 1º subsolo e 32M e 33M e depósito nº 11, no 3º subsolo. Perfeitamente
registrado sob o n° 01 na matrícula n° 229.715, em data de 12 de janeiro de 2021,
neste Registro. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, na
imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São
Paulo,07 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009896-32.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Emanuel Brandão Filho,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) HELENO COSTA DO AMOR DIVINO, RG 330191342, CPF 508.606.155-53, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por José Alves de Franca Neto e outro. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, acerca da ordem de bloqueio/transferência que recaiu sobre as quantias de R$
13.000,44 e R$ 689,00 (em fev e mar/22 ± Bco C6 S/A), R$ 5,67 (em fev/22 ± Bco Itaú S/A), depositadas em sua conta e, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, querendo, comprove que a quantia
é impenhorável ou que o bloqueio excede o valor do débito (artigo 854, §3º, do CPC). Na ausência de manifestação, converterse-à o valor em penhora (artigo 854, § 5º, CPC), com regular prosseguimento do feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2022. [06,07]

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0003881-43.2018.8.26.0005. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Pagamento. Requerente: Spal Industria Brasileira de Bebidas S.A. Requerido: PAULO COUTO MATOS e
outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003881-43.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antoni Pagano, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a PAULO COUTO MATOS, CPF: 059.897.497-08 e PEDRO GOMES DA SILVA, CPF 040.243.717-97, que lhe foi
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa Comercial Terra e Terra Ltda-CNPJ
04.288.765/0001-20, ajuizada por parte de Spal Industria Brasileira de Bebidas S.A., Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para manifestar(em)-se e
requerer(em) as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2022.
07 e 08 / 07 / 2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008895-15.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA
XIMENES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maurício Salgueiro Lourenço (CPF. 055.703.698-48) e Allan Albert
Einstein Lourenço Camara (CPF. 407.555.818-57), que a ação de Procedimento Comum, ajuizada por Sociedade
Beneficente São Camilo, foi julgada procedente, condenandoos ao pagamento da quantia de R$ 489.494,91 (julho
de 2021). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida
de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Em caso de revelia será nomeado curador
especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2022.
07 e 08 / 07 / 2022

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1004353- 44.2021.8.26.0224. A Dra. Natália Schier Hinckel, Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz Saber a LUCAS NAKANO PEREZ (RG nº 46.450.602-5-SSP/
SP e CPF/MF nº 386.216.378-47) que RESIDENCIAL ATUA GUARULHOS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para
receber a quantia de R$ 5.097,95, referente ao não pagamento das despesas condominiais do imóvel situado a Avenida
Carlos Ferreira Endres, nº 1205, Apto. 182, Bloco B. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Guarulhos, 30/06/2022.
06 e 07/07

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1039973-41.2020.8.26.0002. O Dr. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc... Faz a HENRIQUE SILVA CERQUEIRA
(RG nº. 386804394 e do CPF nº. 498.341.018- 05) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou
uma ação de Busca e Apreensão relativo ao TIPO DE BEM: “marca: HONDA – modelo: XRE 300 – Ano: 2017/2017
– Cor: PRETA – Placa: GHE2769 - chassi: 9C2ND1110HR010246”. Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação da
mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º
do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra,
contestarem o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. São Paulo, 20/06/2022.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0008731-81.2020.8.26.0002. A Dra. Fernanda Soares Fialdini, Juíza de
Direito 13ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber LUIS GUSTAVO DALLA
VAIRO (RG nº 22.290.659-5-SSP/SP e CPF/MF nº 281.880.998-30) que CONDOMÍNIO START JARDIM SUL, nos autos
da Ação de AÇÃO DE EXCUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, objetivando que seja julgada procedente a presente
desconsideração da personalidade jurídica da empresa SABIÁ MORUMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito,
sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,29/
06/2022.
06 e 07/07

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001184-54.2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Akemi Okoda Oshiro
Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RESOLVA DOCUMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 13.744.337/000155, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de Braido Dario Administração e Participação Ltda., alegando
em síntese a contratação da requerida em 17/03/2014 para a realização de prestação de serviços visando a regularização
do imóvel situado na Rua Diana, nº. 451, São Paulo, SP., inscrito no cadastro imobiliário municipal de São Paulo sob o
nº 022.048.0035-1, sendo que em 15/09/2014 houve a apresentação de planta de regularização de imóvel diverso ao
da contratação em questão, ou seja, ao invés da prestação de serviço recair sobre o imóvel acima mencionado, houve
a constatação, que talvez por um lapso, tal aprovação incidiu sobre o imóvel vizinho, situado na Rua Diana, nº. 433, São
Paulo e a requerida se comprometeu a sanar a questão, porém, desde 01/12/2015 não há qualquer posicionamento
e retorno por parte de empresa requerida sobre o atual estágio da prestação de serviços que visa a mencionada
regularização da propriedade. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
NOTIFCAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, ficando a requerida advertida de que decorrido
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas (artigo 729 do CPC) para consulta ao processo digital, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, os autos serão arquivados, anotando-se a extinção processual. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho
de 2022. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevo.
06 e 07/07

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 853.816 em 29 de março de 2022 a
requerimento de NEUSA LEMES PACHECO, brasileira, aposentada, viúva, RG nº
18.318.582-1 e CPF nº 064.866.188-17, e-mail neusal.pacheco@gmail.com, residente
e domiciliada na Rua Leais Paulistanos nº 525, bloco A, apto 124, cep 04202-010;
MARCOS SERGIO PACHECO, brasileiro, oficial de manutenção industrial, solteiro,
RG nº 19.148.768-5, CPF nº 129.374.348-86, e-mail spmarkao@gmail.com, residente
e domiciliado na Rua Carauacá nº 226, cep 04241-070 e LEANDRO CESAR PACHECO,
brasileiro, analista financeiro, solteiro, RG nº 28.573.525-1 e CPF nº 324.196.458-20,
e-mail pacheco.leandroc@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Leais Paulistanos
nº 525, bloco A, apto 124, cep 04202-010, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos,
desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, aos titulares de domínio dos imóveis
confrontantes e ou eventuais possuidores destes, e aos proprietários tabulares da
área maior, Srs. Luiz Vicente Barros Mattos, RG nº 651.427 e sua mulher Therezinha
de Jesus Malta Mattos, RG nº 1.018.737, brasileiros, casados pelo regime da comunhão
de bens, domiciliados nesta Capital, que os autores acima qualificados, requerem a
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da
Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando à
declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno situado na Viela 21 nº 143,
com 58,46m2 de terreno e 100,46m2 de área construída, melhor caracterizado no
memorial juntado no procedimento, com origem na matrícula nº 40.528, alegando e
comprovando posse mansa e pacifica desde 1971. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07
de julho de 2022.
07 e 22/07

$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDV
divulgações feitas pela Administração;
 &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD$GPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO H
FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP UHODomR D HYHQWRV RX FRQGLo}HV
TXH SRVVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP UHODomR j FDSDFLGDGH GH FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD
6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDV
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV
IRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVR
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e
VHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRP
o objetivo de apresentação adequada.
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGD
pSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
QRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Curitiba, 24 de junho de 2022.
BDO RCS $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV SS
&5&35)
0DULVD%HUQDUGLQRGH$OEXTXHUTXH
&RQWDGRUD&5&6327635

Lyrabras Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ:35.080.667/0001-26 - NIRE: 35300542584
EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
ANONIMA ARQUIVADA NA JUCESP EM SESSÃO DE 04/10/2019
Ata de Assembleia Geral de Constituição
Data, Local e Hora: Aos 31/08/2019, na sede social, na Av. Queiroz Filho nº 1560 Torre BeijaFlor, 4º Andar, Sala 403, São Paulo-SP; às 10 horas. Presença: A totali dade dos subscritores do
capital social inicial da Cia. Mesa: Presidente: Thierry Didier Costes; Secretária: Camila Ribeiro
Alves. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124
da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: (i) Constituir uma sociedade anônima, de capital fechado, com
a denominação de Lyrabras Empreendimentos e Participações S/A. Deliberações: O Presidente
LQIRUPRX DRV SUHVHQWHV TXH D SUHVHQWH$VVHPEOHLD WLQKD SRU ¿QDOLGDGH D FRQVWLWXLomR GH XPD
sociedade anônima, de capital fechado, cuja denominação será “Lyrabras Empreendimentos e
Participações S/A.”, com sede e foro na Av. Queiroz Filho nº 1560 Torre Beija-Flor, 4º Andar, Sala
403, São Paulo-SP; sendo o seu capital social deR$15.863.121,00 (Quinze milhões, oitocentos e
sessenta e tres mil e cento e vinte e um reais)Atualizado em sessão de 26/11/2019; 6.3. Dando
sequência aos trabalhos o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que procedesse com a leitura
do projeto do Estatuto Social da Sociedade ora constituída, tendo sido o mesmo, posteriormente,
colocado para apreciação dos presentes. Como ninguém se pronunciou, foi o projeto estatutário
colocado em votação, tendo sido o estatuto aprovado por unanimidade, passando a ter a redação
constante do Anexo II desta ata; para todos os efeitos de direito, determinando que se procedesse
em seguida à eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. A Cia. não
terá Conselho Fiscal;. Por conseguinte, foi eleito por unanimidade os seguintes membros do
Conselho de Administração, para o mandato de 01 ano; Thierry Didier Costes, portador do RNE
nº V428184-6 e do CPF 844.114.573-34, o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
Camila Ribeiro Alves, portadora do RG nº 41.026.160-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.556.728-41,
para o cargo de conselheira administrativa; Hercilio Minchetti Garcia, Brasileiro, casado, nascido
em 19/07/1968, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.919.805-4 SSP e CPF nº
112.950.098-54, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista nº 600, 3º Andar, Itaim Bibi,
São Paulo -SP. CEP:04532-001, para o caro de conselheiro administrativo. Ato contínuo, foram
eleitos por unanimidade os seguintes membros da Diretoria, para mandato de 01 ano: Para o
cargo de Diretor Presidente, o Thierry Didier Costes, portador do RNE nº V428184-6 e do CPF
844.114.573-34. e para Diretora a Camila Ribeiro Alves, portadora do RG nº 41.026.160-9 SSP/
SP e do CPF/MF nº 368.556.728-41. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo. 31/08/2019. Assinaturas: Thierry Didier
Costes – Presidente; Camila Ribeiro Alves – Secretária. Anexo II Extrato do Estatuto Social
da LYRABRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DENOMINAÇÃO
SOCIAL: A Lyrabras Empreendimentos e Participações S/A; SEDE: A Cia. tem sede e foro
na Av. Queiroz Filho nº 1560 Torre Beija-Flor, 4º Andar, Sala 403, São Paulo-SP.CEP: 05319000; OBJETIVO SOCIAL: A Cia. tem por objeto social a administração de bens móveis e
imóveis próprios, o controle, a participação e a administração de outras sociedades; TEMPO DE
DURAÇÃO: A Cia. tem prazo de duração indeterminado; CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:O
Capital Social da Cia. totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$15.863.121,00
(Quinze milhões, oitocentos e sessenta e tres mil e cento e vinte e um reais); Atualizado em sessão
de 26/11/2019; ASSEMBLEIA GERAL: A assembleia será competente para deliberar sobre as
matérias a seguir previstas, sem prejuízo de qualquer outra matéria que a lei ou este Estatuto
atribuam à sua competência: (a) alteração do estatuto social para alterar objeto social, aumentar
o capital social acima do limite do capital autorizado ou alterar a composição e competência
dos órgãos de administração; (b) qualquer outra alteração a este estatuto social; (c) redução do
capital social; (d) emissão de ações preferenciais, criação de novas classes de ações, emissão de
novas ações sem guardar proporção com as demais espécies e classes existentes ou a alteração
nos direitos, preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização das ações; (e) resgate,
DPRUWL]DomRRXUHFRPSUDGHDo}HVRXRXWURVYDORUHVPRELOLiULRV I ¿[DomRGDUHPXQHUDomRGRV
DGPLQLVWUDGRUHVTXHVHUiGH¿QLGDHPEDVHVJOREDLVFDEHQGRDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR¿[DU
em reunião, a remuneração individual dos conselheiros, e diretores; (g) distribuição ou retenção
de lucros ou dividendos, sem prejuízo da competência do conselho de administração prevista
na letra (g) do artigo 14 deste estatuto social; (h) emissão de debêntures ou de qualquer outro
valor mobiliário conversível em ações; (i) emissão de debêntures ou de qualquer outro valor
mobiliário não conversível em ações; (j) registro de Cia. aberta, cancelamento de registro, adesão
ou alteração de segmento especial ou nível de governança e fechamento de capital, e qualquer
oferta pública de valores mobiliários; (k) fusão, incorporação, cisão ou incorporação, bem como
incorporação de ações ou de outra sociedade; (l) autorização para confessar ou pedir falência ou
requerer recuperação judicial ou extrajudicial; (m) transformação; (n) dissolução, liquidação e
extinção; e (o) suspensão do exercício dos direitos de acionista ADMINISTRAÇÃO: A Cia.
será administrada por um conselho de administração e por uma diretoria. CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO: O conselho de administração será composto por até 5 membros, acionistas
ou não, residentes no país ou não, eleitos pela assembleia conforme o procedimento descrito neste
HVWDWXWR H SRU HOD GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR FRP XP PDQGDWR XQL¿FDGR GH  DQR VHQGR
permitida a reeleição, sendo um deles o presidente do conselho de administração. § único. A
assembleia nomeará o presidente do conselho de administração. DIRETORIA: A diretoria será
composta de 2 a 5 diretores, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelo conselho de
administração com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. O conselho de administração, na
HOHLomR GRV GLUHWRUHV SRGHUi DWULEXLUOKHV GHVLJQDomR RX FDUJRV HVSHFt¿FRV 2V GLUHWRUHV VHUmR
investi- dos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse. CONSELHO
FISCAL:$ &LD SRGHUi WHU XP FRQVHOKR ¿VFDO FRPSRVWR GH  D  PHPEURV H LJXDO Q~PHUR
de suplentes, que funcionará em caráter não permanente. EXERCICIO SOCIAL: O exercício
social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. DISSOLUÇÃO,
EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA CIA: A Cia. somente será dissolvida ou liquidada nos casos
previstos em lei, competindo à assembleia nomear o liquidante e estabelecer o modo de liquidação.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 497.010,em27/01/2022,o instrumento público de ata notarial escritura
declaratória de 14 de dezembro de 2021 (Livro 4298, folhas 171/180)do
26º Tabelionato de Notas desta Capital, da qual ANTÔNIO SAVOLDI,
brasileiro, do comércio, divorciado, portador do RG nº 8090274-SSP/SP,
inscrita no CPF/ME sob nº 726.564.848-04, residente e domiciliado nesta
Capital, na Alameda Eduardo Prado, nº 262, Bairro Campos Elíseos – CEP:
01218-012,objetivando o USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de UM PRÉDIO
e respectivo terreno situado na Rua Adolpho Gordo, nº 112, Bairro
Campos Elíseos, no 11º Subdistrito – Santa Cecília,objeto da
transcrição nº 42.341,neste Serviço Registral. Em observância à previsão
legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada
pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos itens 416 e 425.1 do Capítulo
XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado,
e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”,
que diz:- “a advertência de que a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, fica ele por este Edital INTIMADO da existência do
referido processo, franqueando-lhe a possibilidade de comparecer a este
Serviço Registral,desegunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00
horas, a fim de obter maisamplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação
vigente, acima mencionada,a qual poderá se manifestar em 15
(quinze) dias contados da data da publicação deste Edital.E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venham de futuro alegar ignorância,expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo.São Paulo, 07 de julho de 2022.O Oficial (Jersé Rodrigues da
07 e 22/07
Silva).

www.jornalodiasp.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CBCD-BC6F-073E-5A2F.
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Aos
Administradores e Acionistas da
6RLIHU3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$H&RQWURODGDV
&XULWLED35
2SLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD 6RLIHU 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV 6$ µ&RPSDQKLD¶ , que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do
UHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
EHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD 6RLIHU 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV 6$ em 31 de dezembro de
RGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRP
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
%DVHSDUDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVD DXGLWRULD IRL FRQGX]LGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD 1RVVDV
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj
&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRU
HQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH &)& HFXPSULPRVFRPDVGHPDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWH
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
5HVSRQVDELOLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR SHODV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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