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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de abril de 2018

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo      31.12.2017      31.12.2016
Circulante 118.689,61 103.922,46
Disponibilidades 18.689,61 10.043,50
Títulos de Renda Fixa 100.000,00 93.878,96
Ativo Não Circulante 5.704.275,62 7.991.670,83
Impostos à Compensar 3.111.357,95 3.007.680,46
Contas à Receber 15.594,00 7.043,85
Imobilizado
Imóveis 380.000,00 380.000,00
Outras Imobilizações 2.751,00 3.201,00
( - ) Depreciações Acumuladas (2.555,47) (2.729,71)
Investimentos
Participação no Capital de
  Sociedades Coligadas 2.197.128,14 3.979.054,63
Participação em Outras Sociedades - 617.420,60
Total do Ativo 5.822.965,23 8.095.593,29

Passivo       31.12.2017       31.12.2016
Circulante 528.597,84 453.411,23
Obrigações e Contribuições à Recolher 39.460,13 15.335,92
Impostos à Pagar 21.997,59 15.215,68
Provisão para Pagamento de Férias 186.366,36 142.085,87
Contas à Pagar 214.773,76 214.773,76
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Credores Diversos 41.000,00 41.000,00
Não Circulante 5.294.367,39 7.642.182,06
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (27.969.522,74) (25.621.708,07)

Total do Passivo 5.822.965,23 8.095.593,29

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2017      31.12.2016
Despesas Administrativas (902.021,53) (494.909,55)
Encargos e Contribuições Sociais (290.546,65) (170.086,32)
Despesas Financeiras (570,56) (1.097,48)
Despesas Tributárias (634.634,31) (978.290,29)
Outras Despesas (624.904,31) (838.359,23)
Despesas Patrimoniais (275,76) (7.860,74)
Despesas Eventuais (1.826,32) (1.158,18)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas (1.926,49) (4.534,83)
Receitas Financeiras 108.891,26 166.421,45
Resultado Antes dos Impostos (2.347.814,67) (2.329.875,17)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas 1.926,49 4.534,83
Resultado Líquido do Exercício (2.345.888,18) (2.325.340,34)

Companhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2018 A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

     31.12.2017      31.12.2016
Atividades Operacionais (2.347.538,91) (2.322.014,43)
Lucro Líquido do Período (2.347.814,67) (2.329.875,17)
Depreciações (275,76) (7.860,74)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 2.287.119,45 2.261.899,36
Impostos à Compensar (103.677,49) (140.545,29)
Despesas Antecipadas - (180,24)
Devedores Diversos - 1.250,00
Contas à Receber (8.550,15) (337,10)
Baixa de Investimentos 2.399.347,09 2.404.534,83
Acréscimo do Imobilizado - (6.486,26)
Baixa do Imobilizado - 3.663,42
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 75.186,61 (89.718,97)
Obrigações e Encargos à Recolher 24.124,21 5.539,73
Impostos à Pagar 6.781,91 (6.998,33)
Contas à Pagar 44.280,49 (91.801,68)
Provisão para Pagamentos à Efetuar - 3.541,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 14.767,15 (149.834,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 103.922,46 253.756,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 118.689,61 103.922,46
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 14.767,15 (149.834,04)

Investimentos em Coligadas e Controladas
                         Nossa Participação no

 Capital  Patrimônio Resultado do                         Patrimônio Líquido
Empresa          Social         Líquido      Exercício  Porcentagem            Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 7.400.000,00 6.129.002,54 (5.373,33) 35,848054% 2.197.128,14

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2015 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (23.291.832,90) 9.972.057,23
Resultado do Exercício - - - (2.329.875,17) (2.329.875,17)
Saldo em 31.12.2016 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (25.621.708,07) 7.642.182,06
Resultado do Exercício - - - (2.347.814,67) (2.347.814,67)
Saldo em 31.12.2017 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (27.969.522,74) 5.294.367,39

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente                  Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio à
Pecuária não especificadas anteriormente. 2 - Apresentação das Demons-
trações Contábeis - As Demonstrações contábeis referente ao exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2017, foram elaboradas de acordo com as
disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por
aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisição. Contas à rece-
ber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no próximo
exercício. O Imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição e a de-
preciação calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado do
exercício. Os investimentos em sociedades coligadas e controladas, estão
avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, e a variação dos investi-

mentos computados no resultado do exercício. No contas à pagar, está re-
gistrado o saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra sociedade.
Credores Diversos são obrigações a serem pagas no próximo exercício. As
receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O regime tribu-
tário adotado pela sociedade no ano calendário de 2017, foi o de lucro real.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalentes de Caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos
= 18.689,61; Aplicações financeiras de curto prazo = 100.000,00; Caixa e
equivalentes de caixa = 118.689,61. São Paulo, 22 de janeiro de 2018

Camburi Administradora de Bens S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.846/0001-84

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 (em R$ Mil)
A Administração da Camburi Administradora de Bens S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2017. São Paulo, Abril/2018.

Ricardo M. da Silva - Diretor Presidente
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

Balanço Patrimonial - Passivo    2017    2016
Circulante 1.531 1.174
Fornecedores 1 –
Empréstimos e Financiamentos 72 65
Salários e Encargos Sociais 7 2
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo 1.402 1.057
Outras Contas 49 49
Patrimônio Líquido 7.392 7.898
Capital Social 11.071 11.071
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (3.679)  (3.173)
Total Passivo   8.923   9.072

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto  2017   2016
A - Atividades Operacionais  (299) (648)
Lucro Líquido Ajustado: (504) (583)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (506) (585)
Depreciações e Amortizações 2 2
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (145) 6.806
Tributos a compensar (18) (28)
Adiantamentos (2) 23
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo 165 7.196
Outras contas (290) (386)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:   350 (6.871)
Fornecedores 1 (24)
Salários e encargos 6 0
Tributos a recolher (1) (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo 344 453
Outras – (7.298)
B - Atividades de Investimento
C - Atividades de Financiamento       7       65
Captação (pagamento) de empréstimos 7 65
D - Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  (292)    (583)
Saldo inicial do caixa 294 876
Saldo final do caixa 1 294
Variação no caixa (292) (583)

Balanço Patrimonial - Ativo  2017   2016
Circulante 1.307 1.580
Disponível (Caixa / Bancos) – –
Aplicações Financeiras 1 294
Aluguéis a Receber 293 293
Impostos e Contribuições a Recuperar 317 299
Adiantamentos 191 189
Dividendos a Receber 127 127
Outros Recebíveis 378 378
Não Circulante 7.616 7.492
Realizável a Longo Prazo 7.291 7.165
Depósito Judicial 782 492
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo 6.451 6.616
Contas a Receber 58 58
Investimentos 37 37
Participações Societárias 37 37
Imobilizado 288 290
Custo Histórico 543 543
(-) Depreciações (255) (253)
Intangível – –
Custo Histórico 1 1
(-) Amortizações       (1)       (1)
Total do Ativo 8.923 9.072

Demonstração do Resultado 2017 2016
Rendimentos de 
 Aplicações Financeiras 30 88
Receita Operacional Bruta 30 88
Receita Operacional Líquida 30 88
Lucro Bruto 30 88
Despesas Operacionais:
Despesas Gerais Administrativas (468) (598)
Despesas Tributárias (9) (55)
Depreciações / Amortizações (1) (2)
Efeitos Financeiros Líquidos (58) (17)
Total Despesas Operacionais (536) (673)
Resultado das Operações (EBIT) (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Operacional (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (506)  (585)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional - A Sociedade iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar 
quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no 
capital de outras sociedades. 2 - Apresentação Das Demonstrações 
Financeiras - As Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017 e 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos técni-
cos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apresentadas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada 
pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas 
Contábeis - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas consideran-
do-se as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não 
Circulante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de 
custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos pro-
porcionais, as variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de 
encerramento do exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante 
- estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias 
ou cambiais, incorridas até a data de encerramento do exercício social. c) 
Apuração do Resultado - As receitas e despesas são apropriadas ao resul-
tado do exercício, de acordo com o regime de competência. d) Imposto de 
Renda e Contribuição Social - A empresa adota o regime tributário de lucro 

real para apuração do imposto de renda e da contribuição social, que são 
calculados com base nas receitas auferidas e apurados de acordo com a 
legislação em vigor. 4 - Aplicações Financeiras - Referem-se a recursos 
aplicados em CDB e fundos de renda fixa junto a instituições financeiras. 
Estão registrados pelo valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos 
até a data. Sobre tais rendimentos incidirão IRRF – Imposto de Renda 
Retido na Fonte quando do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% 
a 15%, de acordo com o prazo de aplicação, sendo esses impostos com-
pensáveis/recuperáveis. 5 - Partes Relacionadas / Mútuos - Os mútuos 
a receber referem-se a contratos de empréstimos com pessoas ligadas, 
sobre os quais não existem encargos financeiros. 6 - investimentos em 
outras Empresas - Os investimentos em outras empresas estão avaliados 
pelo método de custo de aquisição, são compostos principalmente por: 
Mabe Coml. E Part. Ltda. (R$ 37 mil). 
7 - Imobilizado Taxa Anual de
Item    Depreciação             2017             2016
Prédios 4%  187.226,37  187.226,37
Imóveis em Construção -  206.463,72 206.463,72
Instalações / Móveis - 
 Utensílios / Outras Imobiliários 10%  116.028,72  116.028,72
Veículos / Equipamento 
 de Informática 20%     32.843,07     32.843,07
Total Custo Corrigido   542.562   542.561,88
(-) Depreciação Acumulada  (254.350,43) (252.727,27)
Total do Imobilizado    288.211,45  289.834,61
8 - Capital social - O capital social de R$ 11.071.100,00 encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 34.771.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a pessoas 
jurídicas estabelecidas no país. 

Demonstração das Mutações Capital Lucros/Prejuízo
do Patrimônio Líquido  Social      Acumulados  Total
Saldos em 31/12/2015: 11.071 (2.588) 8.483
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício – (585) (585)
Saldos em 31/12/2016: 11.071 (3.173) 7.898
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício           –        (506)   (506)
Saldos em 31/12/2017:  11.071     (3.679) 7.392

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: NICOLAS KYUNG TAK KO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Han Suk Ko e de Joo Won Park. A pretendente: STEPHANIE KIM, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 15/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sang Ho Kim e de Jung 
Ah Lee. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: NICOLAS XAVIER DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Vitória - ES, no dia 13/05/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Francisco Carvalho e de Maria Elizabeth 
Xavier de Carvalho. A pretendente: MARIA JOÃO FRAGA DE ALMEIDA, nacionalidade 
Portuguesa, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em Peso da Régua - Portugal, 
no dia 14/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Manuel 
Monteiro de Almeida e de Maria da Conceição Fraga da Costa.

O pretendente: RAFAEL SUSYN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, no dia 28/05/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jairo Susyn e de Sandra Jardinovsky Susyn. A pretendente: KAREN 
BRANDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Brandes e de Telma Landsberger Brandes. Obs.: Enviado 
cópia do Edital de Proclamas ao Cartório de residência da pretendente.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LINCO ROGERIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aux.de 
enfermagem, nascido em Suzano, SP, no dia (21/09/1979), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Julio Joaquim da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: KARIN CRISTINA GOMES GUTIERREZ, estado civil divorciada, profi ssão 
podologa, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Osmar Gomes Gutierrez e de Ivani Gomes da Conceição.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE GOMES RODRIGUES, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão agente de promotoria, nascido em Lins - SP, no 
dia 14/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wilson Rodrigues 
Junior e de Ana Cristina Bergamo Gomes Rodrigues. A pretendente: ANA CAROLINA 
WOLFF, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auditora municipal de 
controle interno, nascida em Santa Barbara D Oeste - SP, no dia 26/01/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fábio Antonio Wolff  e de Maria Helena de 
Magalhães Wolff .

O pretendente: DENIS SOARES CHAMAS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Omar Poyares Chamas e de Maria Aparecida 
Soares Chamas. A pretendente: MARINA SAWAYA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Jorge de Barros Sawaya e de Maria Tereza 
Pereira da Silva Sawaya.

O pretendente: FELLIPE SCHMIDHAUSLER POLLIDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auditor, nascido em Limeira - SP, no dia 30/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademilson Romeiro Pollido e de Jane Schmidhausler. 
A pretendente: KERYLEN CECÍLIA DE SOUZA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Limeira - SP, no dia 24/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Barbosa Domingues e de 
Analice de Souza Barbosa.

O pretendente: PAULO VITOR VIEIRA PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Belém - PA, no dia 22/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo José Lima Pinheiro e de Ana Cristina 
Corrêa Vieira. A pretendente: TASSIA LAELY SIQUEIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belém - PA, no dia 26/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joelson Pantoja da Silva e de Elen 
Roseli Rosário Siqueira

O pretendente: FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vasconel Leal Bezerra e de Sonia Maria Vieira Leal. A 
pretendente: MARINA CAMPOS NAVARRO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/06/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Barbosa Navarro e de Maristela Campos Navarro.

Inicío a coluna comentando a emoção de Fábio Porchat 
ao entrevistar Jô Soares no seu programa na Record TV. Jô, 
percursor do gênero no Brasil,  fez escola durante todos esses 
anos em que fi cou no ar, com seu programa no SBT e na Globo. 
Jô não dá entrevista, mas aceitou ir no programa do Porchat 
que é seu afi lhado.

Aos 80 anos completado em Janeiro, Jô disse na entrevista 
que está sentindo o peso da idade; e que teve difi culdades para 
chegar aos estúdios da Record TV, por conta de ter machucado 
o joelho na Academia. Longe da TV desde dezembro de 2016, 
e sem contrato com a Globo desde o fi m do ano passado, Jô 
confessou a Porchat que não sente saudades da TV. 

Sílvio Santos aproveitou o seu programa no último domingo 
para criticar o apresentador Datena, que trocou programas poli-
ciais para apresentar o ‘Agora É Com Datena’, novo dominical na 
Band. Sílvio foi taxativo: “Onde já se viu o Datena fazer programa 
popular aos domingos. Ele já apresentou outros programas e 
não deu certo. Datena é um fracassado”.

Ana Maria Braga ampliou sua coleção de gafes no seu 
programa matinal na Globo. As vezes, a falta de atenção da 
apresentadora ajuda a cometer esses deslizes. Na semana 
passada, ela parabenizou o estilista Ocimar Versolato, que faria 
aniversário no domingo. Um detalhe, ele morreu em 2017, em 
consequência de um AVC.

Nem mesmo a toda poderosa Globo abre mão da velha 
reprise de novelas. A sessão ‘Vale a Pena Ver de Novo’ está no 
ar desde 1980 e garante boa audiência na faixa vespertina. Já 
na Record TV, a reprise de ‘Os Dez Mandamentos’ (2015) sur-
preendeu nas últimas semanas ao marcar 12 pontos; já o SBT 
chega a 10 pontos com a reprise de ‘Chiquititas’.

‘O Show Dos Famosos’, no Domingão do Faustão, foi cer-
cado de grande expectativa gerada pelo sucesso da competição 
realizada no ano passado. Com uma produção impecável que 
transforma totalmente os participantes, o quadro é o ponto alto 
do programa que cresce de audiência a cada domingo.

A qualidade artística é outro ponto de destaque no pro-
grama com músicos ao vivo acompanhando os participantes. 
Um exemplo que se destaca é o uso adequado e agregado da 
computação gráfi ca, onde os efeitos enchem os olhos do teles-
pectador sem roubar a cena dos artistas que se apresentam.

‘O Outro Lado Do Paraíso’, novela das 21h na Globo fi ca 
no ar até a segunda semana de maio. O folhetim de Walcyr Car-
rasco está com a média de 38 pontos, de acordo com o IBOPE, 
dois pontos acima do índice da trama antecessora ‘A Força Do 
Querer’, de Glória Perez.

Frase Final: A sinceridade é a medida do mérito.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
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Edison Carlos Fernandes (*) e Jorge Guilherme da Fonseca (**)

Esta experimenta as inovações impostas pelo novo padrão 
contábil disposto na Lei nº 11.638, de 2007 – os IFRS –, 
e aquele, no que tange à seara tributária, adapta-se às 

novas formas de contabilização e implementa novas formas de 
fi scalização.

A padronização das normas contábeis – inclusive em termos 
internacionais – não pode ser descrita como um simples desejo 
dos usuários dos dados contábeis, mas, sim, como uma caminhada 
retilínea, cujo norte atende às necessidades de maior interação 
global, em especial no que trata da prestação de informações de 
maior qualidade e confi abilidade, que permitam a comparação e 
a utilização dos dados por quaisquer de seus usuários, nos mais 
longínquos pontos terrestres. 

Porém, à medida em que cresce a essencialidade de maiores 
informações e da diminuição de barreiras, abranda-se o extremo 
sigilo dos registros contábeis – que o diga a Receita Federal, judi-
cialmente legitimada a buscar dados bancários dos contribuintes 
independentemente de permissão –, uma constante apontada no 
decorrer dos últimos dois séculos – o que reduz a surpresa quanto 
às medidas fi scalizatórias recentemente adotadas.

E, retrato fi el dessa caminhada evolutiva, foi a implantação do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, um dos traços 
mais signifi cativos do progresso tecnológico (e que proporciona 

IFRS e Bloco K
novos métodos fi scalizatórios), voltado à transmissão, recepção, 
validação e à autenticação eletrônicas da escrituração contábil/
fi scal das empresas. Ato contínuo, foi instituída, para os contri-
buintes de alguns impostos, a Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
destinada à efetivação dos livros fi scais, detalhadamente o de 
Controle de Produção e Estoque – Bloco K, uma nova ferramenta 
de controle e verifi cação – e que, rapidamente, suscitou grandes 
confl itos quanto à sua operacionalidade e quanto ao seu custo 
(este compreendido em seus mais diversos sentidos).

Desse bloco e das manifestações administrativas que lhe per-
meiam, pode ser extraído um cabedal de características, mas 
merecem destaque as que se relacionam com as propriedades 
do atual padrão contábil e das teorias que o cercam, como a con-
sistência das informações prestadas, o trânsito (movimentação) 
das mercadorias em estoque e a destinação destes bens – numa 
demonstração de que a fi scalização não deve promover empecilhos 
ao exercício da atividade econômica da empresa. 

Tais teorias, por meio de seus autores, estudam as normas 
contábeis, as destrincham e, escoradas na prática, corroboram 
suas conclusões, das quais características são igualmente ex-
traídas, como a dinâmica patrimonial e sua transformação – o 
que signifi ca que o patrimônio não deve ser encarado como uma 
escrituração estática, desprovida das possíveis movimentações 
internas e mudanças das características dos itens que o compõem 
–, ambas em contato direto com o trânsito dos bens escriturados 
em estoque e com a consistência dos registros.

Já os IFRS, por justamente se 
caracterizar pela baixa adesão 
à utilização de regras rígidas, 
prestigiam o julgamento do 
profi ssional, que fornecerá in-
formações consistentes sobre 
a empresa refl etidas em sua 
contabilidade, esta, por sua vez, 
apontará o destino dos bens que 
a integram, como aqueles sob 
a rubrica de estoque. Assim, o 
Bloco K, por mais que retrate 
o aprimoramento dos métodos 
de fiscalização, também re-
trata a evolução dos aspectos 
tecnológicos e informacionais 
dos lançamentos contábeis das 
empresas, e apenas sua análise 
completa, com olhos na ativi-
dade econômica exercida, pro-
moverá os dados necessários à 
fi scalização administrativa.

(*) - Sócio fundador do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

Público e direito contábil IFRS (edi-
son.fernandes@ffl  aw.com.br); 

(**) - Advogado das áreas de con-
tencioso tributário e procedimento 

administrativo tributário
(jorge.ferreira@ffl  aw.com.br).

Os avanços tecnológicos e informacionais (dentre outros) têm provocado refl exos nas diferentes 
formas do saber, como o Direito e a Contabilidade
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