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Rio teve o pior PIB em 17 anos
Queda chega a 9,9% 
no 2º trimestre, 
mostra Firjan

Queda de 9,9% no segundo tri-
mestre de 2020 do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado do Rio na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Essa é a conclusão 
do estudo divulgado pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan), que aponta 
esse resultado como o pior em 17 
anos, período de toda a série histó-
rica disponível. No entanto, a retra-
ção é menos intensa que a do PIB 
nacional (-11,4%). Em relação ao 
primeiro trimestre de 2020, o recuo 
é de 8,4%.

“O desempenho está relaciona-
do ao forte impacto da pandemia 
sobre a atividade econômica, prin-
cipalmente no mês de abril. Consi-
derando os dados divulgados pelo 
IBGE até 2017 e os nossos estudos 
dos últimos anos, vimos que essa é 
a retração mais intensa”, explica o 

gerente de Estudos Econômicos da 
Firjan, Jonathas Goulart, destacan-
do que em maio e junho a indústria 
e o comércio já apresentaram dinâ-
mica mais positiva.

O estudo aponta que a menor 
queda da economia fluminense em 
relação ao resultado nacional está 
relacionada ao desempenho da in-
dústria extrativa. Enquanto os de-
mais setores reduziram a produção, 
de acordo com as estimativas, o se-
tor de óleo e gás apresentou eleva-
do crescimento (14,5%) na compa-
ração com o segundo trimestre de 
2019, impulsionado pelo aumento 
das exportações de petróleo.

A indústria de transformação 
foi o setor mais afetado no estado 
(-18,9%), principalmente por conta 
da queda na fabricação de veículos 
automotores. A Firjan explica que 
a crise argentina já vinha influen-
ciando negativamente o setor auto-
mobilístico e que a pandemia apro-
fundou o recuo. A construção civil 
também apresentou queda (12%). 
O setor de serviços, que representa 
70% do PIB fluminense, teve retra-
ção de 11,5%.

Considerando as incertezas re-
lacionadas à pandemia, à política 
e ao quadro fiscal, mas também os 
primeiros sinais de retomada ob-
servados na indústria e no comér-
cio, a Firjan revisou a projeção do 
PIB fluminense para 2020, com a 
retração passando de 6,4% para 
4,6%. A previsão é de que o setor 
de serviços tenha o maior impacto 
negativo (-6%). As expectativas 
para a indústria de transformação 
(- 5,9%) e para a construção civil 
(-6%) também são negativas. A 
única contribuição positiva para a 
atividade econômica do estado nes-
se ano deve vir da indústria extrati-
va (+6,9%).

Para 2021, a expectativa é de 
crescimento de 3,3% no cenário 
base, que considera a circulação 
de pessoas normalizada e a refor-
ma tributária e a PEC Emergencial 
(186/2019) aprovadas no primeiro 
semestre. A previsão para a indús-
tria de transformação (3,4%), a 
construção civil (0,3%) e a indús-
tria extrativa (3%) é de crescimen-
to. O setor de serviços também 
deve crescer (3,3%), impulsionado 

pelo maior dinamismo do merca-
do de trabalho. Porém, mesmo que 
esse crescimento se confirme, o 
PIB fluminense fica 1,4% abaixo 
do nível pré-pandemia.

O estudo traz ainda cenários 
pessimista e otimista para 2021. 
No cenário pessimista, com segun-
da onda da pandemia, escalada da 
tensão comercial entre EUA e Chi-

na provocando desvalorização do 
preço do petróleo, além de pior de-
sempenho do quadro fiscal, a eco-
nomia do estado deve crescer ape-
nas 1,8%. No cenário otimista, com 
descoberta de vacina, continuidade 
do Regime de Recuperação Fiscal 
e aprovação de reformas estruturais 
no primeiro semestre, a previsão é 
de crescimento de 4,3%.

Arquivo/ABr

TRE: Crivella pode ficar 
inelegível até 2026

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), poderá se tornar inelegí-
vel, já para esta eleição, se for 
confirmado o resultado parcial 
do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE), durante julgamento 
nesta segunda-feira. Seis dos 
sete desembargadores decidi-
ram condenar o prefeito pela 
realização de um evento polí-
tico ocorrido em 2018, quando 
funcionários públicos foram 
levados em carros oficiais da 
prefeitura. Um dos desembar-
gadores pediu vista e o resul-
tado final só será conhecido na 
sessão desta quinta-feira.

Os seis desembargadores vota-
ram pela condenação de Crivella 
por abuso de poder político, pela 
participação de funcionários da 
Companhia de Limpeza Urbana 
(Comlurb) em evento político, 
nas eleições de 2018, em apoio 
a seu filho, Marcelo Hodges Cri-
vella, que concorria a deputado 
federal, mas não se elegeu. A 
condenação votada pela maioria 
prevê o pagamento de multa no 
valor de R$ 106 mil e à inelegibi-

lidade pelos próximos oito anos, 
a contar de 2018.

A prefeitura se manifestou 
em nota, adiantando que o pre-
feito vai recorrer da decisão: 
“O julgamento ainda não ter-
minou. Após concluído e publi-
cada a decisão, no prazo legal, 
a defesa do prefeito Marcelo 
Crivella entrará com recurso. 
O prefeito poderá participar do 
pleito”.

Em outro processo, referen-
te ao encontro Café com a Co-
munidade, que ficou conhecido 
como Fale com a Márcia, o re-
lator, desembargador Cláudio 
Del’Ortto, votou pela improce-
dência dos pedidos de condena-
ção, sendo acompanhado pelos 
demais. Neste caso, a acusação 
era de que o prefeito teria ofe-
recido em 2018 facilidades a 
pastores e líderes de Igrejas, 
entre as quais cirurgias de ca-
taratas e de varizes para fiéis, 
além de assistência a pastores 
que tivessem problemas com 
o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em seus tem-
plos.

Fernando Frazão/ABr

Preços do gás de cozinha e da  
gasolina sofrem novos aumentos

Brasil na ONU com  
verdades questionadas

Há um mês para completar 75 
anos de existência, a Organização 
das Nações Unidas (ONU), criada 
para promover a cooperação in-
ternacional, virou nesta terça-feira 
palco para mensagens com fortes 
doses de ameaça e desprovidas de 
verdade. Por tradição histórica 
coube ao Brasil abrir os trabalhos 
da 75ª Assembleia Geral, que este 
ano foi realizada de forma remo-
ta. O presidente Jair Bolsonaro foi 
logo dizendo que o país é vítima 
de “uma das mais brutais cam-
panhas de desinformação sobre a 
Amazônia e o Pantanal”.

Para rebater as denúncias globais 
de desmatamento ressaltou que 
“somos líderes em conservação de 
florestas tropicais. Temos a matriz 
energética mais limpa e diversifica-
da do mundo. Mesmo sendo uma 
das 10 maiores economias do mun-
do, somos responsáveis por apenas 

3% da emissão de carbono”, dados 
contestados por organizações am-
bientalistas mundiais.

Justificou que há interesses com-
erciais por trás das notícias sobre 
queimadas e desmatamentos e que 
os incêndios que atingem as flores-
tas brasileiras são comuns à época do 
ano e ao trabalho de comunidades 
locais em áreas já desmatadas, que 
nominou como índios e caboclos. 
“O Brasil desponta como o maior 
produtor mundial de alimentos. E, 
por isso, há tanto interesse em prop-
agar desinformações sobre o nosso 
meio ambiente”, completou.

Ao lamentar as mortes por Cov-
id-19 acusou os veículos de comuni-
cação brasileiros que “quase trouxer-
am o caos social ao país” sob o lema 
“fique em casa” e “a economia a 
gente vê depois”. E ressaltou: “como 
aconteceu em grande parte do mun-
do, parcela da imprensa brasileira 

também politizou o vírus, dissemi-
nando o pânico entre a população”.

Retirou da sua responsabilidade 
a adoção de medida necessárias 
ao enfrentamento da pandemia ao 
afirmar que “por decisão judicial, 
todas as medidas de isolamento e 
restrições de liberdade foram del-
egadas a cada um dos 27 governa-
dores das unidades da Federação. 
Ao presidente, coube o envio de 
recursos e meios a todo o país.”

Numa inédita fala nas assem-
bleias do ONU, Bolsonaro defen-
deu politicamente um presidente 
às vésperas de reeleição ao afirmar 
que “o Brasil saúda também o Plano 
de Paz e Prosperidade lançado pelo 
Presidente Donald Trump, com 
uma visão promissora para, após 
mais de sete décadas de esforços, 
retomar o caminho da tão desejada 
solução do conflito israelense-pal-
estino.” Página 3

Mais uma vez o preço do litro da 
gasolina vendida nas refinarias às 
empresas distribuidoras foi reajus-
tado. Agora o valor subiu 4% pela 
Petrobras. O novo valor foi anun-
ciado pela estatal nesta terça-feira e 
já vale a partir desta quarta-feira. O 
diesel não sofreu reajuste.

Segundo o último levantamen-
to semanal disponibilizado pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), 
entre os dias 16 e 22 de agosto, o 
preço médio da gasolina comum 
no país era, na semana pesquisada, 
de R$ 4,268. O diesel S-500, de R$ 
3,374. O etanol, de R$ 2,782. E o 
gás de cozinha, de R$ 70,05, para o 

botijão de 13 kg. A ANP está refor-
mulando o sistema de coleta de pre-
ços, que deverá ser atualizado em 
breve, incluindo até 6 mil postos de 
combustíveis em todo o país.

A justificativa, além da alta do 
dólar, é o preço do petróleo que 
reflete o mercado internacional do 
produto e acaba influenciando o 
valor praticado no país. Os preços 
são referentes ao valor vendido 
para as distribuidoras a partir das 
refinarias. O valor final ao moto-
rista dependerá do mercado, já que 
cada posto tem sua própria política 
de preços, sobre os quais incidem 
impostos, custos operacionais e de 
mão de obra.

Empresa Cidadã
Geração de lucros  

das corporações
Paulo Márcio de Mello, Página 4
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Reconstrução do Estado e da Cidadania do Brasil no Século XXI
Pode-se afirmar que a dis-

cussão sobre o Estado, nos 
países não europeus, é con-
sequência dos Impérios Mo-
dernos. A tomada de terri-
tórios, onde predominavam 
divisões por etnias ou grupos 
de mesma origem, era, até 
então, considerada consequ-
ência da força militar e da 
necessidade econômica de 
dominação.

A religião cristã, a des-
coberta do “mundo novo” 
e as defesas realizadas por 
“estados nacionais” asiáti-
cos obrigaram os europeus 
a desenvolver uma teoria de 
Estado que lhes garantisse 
e justificasse as imposições 
coloniais.

Dos primeiros que refleti-
ram sobre o assunto, o mais 
famoso é o holandês Hugo 
Grotius (1583-1645), consi-
derado um dos fundadores 
do Direito Internacional.  
Mas a contribuição de Gro-
tius se prende mais ao direi-
to civil do que ao “ius gen-
tium”. Pois a mais duradoura 
contribuição foi aquela da 
distinção entre aquisição ori-
ginária e aquisição derivada 
da propriedade.

Samuel Pufendorf (1632-
1694), jurista alemão, des-
creve a aquisição originária 
como o apossamento por 
uma pluralidade de pessoas, 
distinta da propriedade in-
dividual. Disto resulta que 
muitos o coloquem na linha 
das teorias contratualistas do 
Estado, segundo as quais a 

legitimidade do Estado sur-
ge do comum acordo daque-
les que o obedecerão.

Contudo, como afirmou 
o filósofo escocês David 
Hume, nenhum Estado re-
almente existente surgiu de 
um contrato, mas da vio-
lência e da habitualidade do 
corpo coletivo a obedecer 
àqueles que conquistaram, 
pela força, o direito de go-
verná-lo. Nesse sentido, a 
transposição do Estado-na-
ção para além do seu núcleo 
originário europeu pode ser 
entendida como uma neces-
sidade surgida da violenta 
expansão imperial dos Es-
tados europeus, que obrigou 
os povos a eles subjugados 
a construírem seus próprios 
aparatos estatais para pode-
rem afirmar a sua autonomia 
coletiva em um mundo que, 
devido ao colonialismo eu-
ropeu, tornou-se dividido 
entre países soberanos, com 
um Estado-nação próprio, e 
colônias, sem qualquer sobe-
rania e subjugados aos Esta-
dos imperialistas.

Disto resultam as distin-
ções de soberania e de ci-
dadania; a primeira como a 
liberdade da Nação, repre-
sentada pelo Estado, e a outra 
aquela dos indivíduos dentro 
dos Estados, não como indi-
víduos mas como titulares de 
um pertencimento jurídico e 
social circunscrito na Nação 
e sob o monopólio do exer-
cício legal do poder pelo 
ocupante do Estado. E desta 

questão decorre, a nosso ver, 
a precedência da conquista 
da Soberania para a efetiva-
ção e permanência das ações 
construtoras da Cidadania.

No domínio ideológico 
neoliberal, que não reconhe-
ce Estados, em sua globali-
zação financeira, nem trata 
com cidadãos, mas investi-
dores/aplicadores ou agentes 
financeiros, a questão nacio-
nal toma nova configuração.

São as considerações que 
passaremos a oferecer ao 
debate neste cruel momento 
brasileiro.

A Soberania e a Cidadania 
devem constituir bandeiras 
oposicionistas ao atual siste-
ma no Poder e no Governo 
do Brasil. Discussões pon-
tuais, por dramáticas que se-
jam em época de pandemia, 
pela reconquista de direitos 
e pelo controle da produ-
ção, precisam ter um mode-
lo aglutinador nacional para 
que se consolide, se aprofun-
de e evite fragmentação. Di-
vida e impere, ainda é a má-
xima dos invasores: armados 
com tanques, com cartilhas, 
comunicações virtuais ou 
em proselitismos pastorais, 
eclesiásticos.

Para qualquer cura, pre-
cisa-se de diagnóstico. Qual 
ou quais principais, as mais 
profundas questões que im-
pedem a atuação soberana 
do Estado e a construção da 
cidadania brasileira?

Temos questão filosófica 
e questões objetivas, mate-

riais. Cuidaremos da primei-
ra.

A filosofia liberal e sua 
versão da Escola Austríaca, 
também denominada Escola 
de Viena, o neoliberalismo 
de Carl Menger (1840-1921) 
e Ludwig von Mises (1881-
1973) surge como um fan-
tasma escravista com roupas 
de liberdade, de competiti-
vidade, de êxito individual. 
Este pensamento, interferin-
do na condução política, na 
área educacional, nas deci-
sões governamentais, leva, 
inexoravelmente, o país para 
a situação de colônia, para a 
perda da autonomia do Es-
tado Nacional e da indepen-
dência dos brasileiros.

Daremos um exemplo da 
questão filosófica na área da 
construção da cidadania, na 
educação, parte da consciên-
cia.

Ao subordinar a educação 
à ideologia liberal, e aqui 
trato da questão do ensino e 
da comunicação de massa, 
os brasileiros passam a ter 
o conhecimento equivocado 
de suas próprias condições 
de sucesso, além de um co-
nhecimento parcial, ideolo-
gizado.

Em março de 1990, hou-
ve em Jomtien, na Tailândia, 
um encontro das Organiza-
ções Não Governamentais 
(ONGs) para tratar dos “de-
safios à educação”. Dois 
problemas foram considera-
dos básicos para uma “visão 
ampliada” da educação: a 

necessidade de ferramentas 
apropriadas para aprendiza-
gem e a introdução de “valo-
res” que permitissem a trans-
formação das pessoas.

Não foi mero acaso que o 
sistema financeiro patroci-
nou este encontro de cente-
nas de educadores e autori-
dades nacionais responsáveis 
pela educação. 1990 marca a 
virada para o amplo domínio 
dos capitais financeiros no 
mundo. Isto acontece após 
as desregulações financeiras 
e a queda do Muro de Ber-
lim, caminho para o fim da 
União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS), 
no ano seguinte. Era preciso 
ter um esquema de conquis-
ta das mentes já preparado e 
seus atores já escolhidos.

Os “desafios apresenta-
dos” levavam ao aporte de 
recursos e a consequente fi-
nanceirização do ensino que 
teria a ideologia neoliberal 
como base do pensamen-
to, formador e condutor das 
ações.

Este sistema está magni-
ficamente descrito pelo pes-
quisador Allan Kenji Seki, 
no programa Linha Direta, 
das TV Comunitárias do Rio 
de Janeiro e de Brasília, em 
15/09/2020 (https://youtu.
be/CNJkzdHxSZE): a fi-
nanceirização da educação 
e a soberania nacional. Em 
linhas gerais é demonstrado 
que o sistema financeiro não 
apenas controla as matrícu-
las escolares, como prepara 

e uniformiza os conteúdos 
pedagógicos e vende os ma-
teriais didáticos. Exatamente 
como foi definido no encon-
tro em Jomtien (Contexto & 
Educação nº 26, abril/junho 
1992, Editora Unijuí, Ijuí, 
RS).

A inculcação dos valores 
da banca na sociedade, ao 
operar uma verdadeira dis-
torção cognitiva para privar 
os dominados do senso de 
objetividade e condicionar 
seus corações e mentes a 
uma espécie de “servidão 
voluntária” aos detentores 
dos comandos financeiros, 
é parte estratégica da ação 
política da banca. Nunca foi 
apenas “economia”, mas, 
sobretudo, a política infor-
macional e cognitiva que 
permite a aceitação de um 
regime de acumulação e de 
doutrinação incompatível 
com as necessidades mate-
riais e morais concretas dos 
seres humanos reais.

O primeiro passo para a 
reconstrução do Estado e da 
cidadania do Brasil, portan-
to, é dado pela consciência 
do que estamos passando 
e da mobilização nacional 
para encontrar a forma de 
superação.

q Felipe Quintas
Doutorando na Universidade 

Federal Fluminense

q Pedro Augusto 
Pinho

Administrador aposentado

LGPD em vigor: o que as empresas devem saber para se adaptar à nova legislação
Foi sancionada em agosto 

de 2018 a Lei nº 13.709/18, 
conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
Com a pandemia do novo 
coronavírus, a vigência da 
LGPD foi adiada por meio 
de uma Medida Provisória e, 
após nova rodada de votação 
no congresso, as regras pas-
sam a valer a partir de 18 de 
setembro de 2020. Embora 
as punições previstas pela 
norma tenham um prazo 
ainda mais longo para entrar 
em vigor, muitas dúvidas 
surgem: como as empresas 
podem garantir a proteção 
de dados dos usuários e evi-
tar serem penalizadas com 
multas? Como tratar a infor-
mação digital armazenada? 
Qual o direito do usuário e 
a interface da nova lei com 
outras legislações aplicáveis 
ao seu negócio?

É importante que todos 
conheçam o que as novas 
regras determinam e saibam 
como as empresas devem 
lidar com os dados pessoais 
que ficam sob o seu con-
trole. Entre os principais 
pontos, estão os efeitos da 
legislação, o que ainda é dú-
vida é como os empresários 
brasileiros devem se com-
portar no atual momento 
de adaptação à lei.A LGPD 
determinou que, a partir de 
18 de setembro de 2020, as 
empresas precisarão de uma 
autorização para coletar, ar-
mazenar ou tratar qualquer 

informação digital de uma 
pessoa física, com o objetivo 
de garantir a proteção de da-
dos. A autorização será dada 
pelo titular da informação: a 
própria pessoa física. Exem-
plos de dados pessoais são 
os nomes, endereços, telefo-
nes, e-mails, características 
físicas, localização, hábitos, 
preferências, entre outros. 
A autorização deve ser re-
querida de forma clara, di-
reta e informando qual será 
a utilização da determinada 
informação digital. No caso 
de novo uso dos dados, será 
necessária uma nova autori-
zação, que pode ser anulada 
a qualquer momento pelo ti-
tular dos dados.

A nova lei concedeu ainda 
uma permissão às empresas 
públicas para que possam 
tratar os dados pessoais co-
letados pelo Poder Público 
no caso de uso exclusivo 
voltado à segurança pública, 
à defesa nacional, segurança 
do Estado ou para atividades 
de investigação e repres-
são de infrações penais. Os 
dados pessoais controlados 
pelo Poder Público poderão 
ser transferidos às entidades 
privadas somente no caso de 
haver previsão legal, contra-
tos, convênios ou instrumen-
tos semelhantes.

Quanto a quem será res-
ponsável pela fiscalização 
do cumprimento da lei, 
a LGPD determina que a 
responsabilidade será da 

chamada Autoridade Na-
cional de Proteção de Da-
dos (ANPD), cuja estrutura 
regimental e o quadro de 
cargos foi criada por decre-
to presidencial publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU) de 27 de agosto. A 
ANPD será um órgão liga-
do à administração pública 
federal e integrante da Pre-
sidência da República. A 
sua função será fiscalizar e 
aplicar sanções em caráter 
administrativo. Em dezem-
bro de 2019, o Congresso 
Nacional promulgou alguns 
vetos feitos pelo Presidente 
da República em relação 
às sanções administrativas 
que podem ser aplicadas às 
empresas. A previsão é de 
que as punições comecem 
a ser aplicadas somente em 
2021.

Os três novos tipos de puni-
ção que haviam sido vetados 
pelo presidente da República 
e foram restabelecidos pelo 
Congresso Nacional são a 
suspensão parcial do funcio-
namento do banco de dados 
por até seis meses; a suspen-
são do exercício da atividade 
de tratamento dos dados pes-
soais pelo mesmo período; 
e a proibição parcial ou total 
do exercício de atividades 
relacionadas a tratamento de 
dados. Estas três penalidades 
se somam a outras seis pre-
vistas na LGPD: advertência; 
multa simples; multa diá-
ria; publicização da infração 

após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência; 
bloqueio dos dados pessoais a 
que se refere a infração até a 
sua regularização; e a elimina-
ção dos dados pessoais a que 
se refere a infração.

Quanto ao impacto do 
novo tratamento de informa-
ção para as empresas, o efei-
to imediato, após a LGPD 
passar a vigorar, é que elas 
poderão ser submetidas a 
pedidos de indenização ou 
obrigação de fazer no Judi-
ciário por não cumprirem a 
legislação, ainda que a apli-
cação das multas pela ANPD 
tenha sido adiada.

No caso das penalidades 
administrativas previstas em 
lei, cada caso de descumpri-
mento, caberá a aplicação de 
advertência ou multa com 
valor correspondente a 2% 
do faturamento bruto da em-
presa e com um teto de R$ 
50 milhões para o valor da 
penalidade. Além do fator 
financeiro, as empresas de-
vem garantir o total controle 
dos dados capturados para 
que não haja descumpri-
mento da legislação, assim 
como atender às solicitações 
dos titulares dos dados e 
apresentar determinada in-
formação digital caso tenha 
sido pedido pelo titular dos 
dados. As empresas devem 
garantir esse direito.

Atualmente, tem sido 
alvo de debate a utilização 
de dados pessoais por parte 

das empresas em ações de 
marketing. Um exemplo do 
que é feito com a informa-
ção pessoal de determinada 
pessoa física pode ser ob-
servado nos casos de vaza-
mentos de listas de e-mails 
e de outros contatos os quais 
as empresas possuam aces-
so. O recebimento comum 
de propagandas e ofertas 
por pessoas físicas que não 
forneceram seus dados aos 
responsáveis pelas ações é 
um resultado comum desses 
vazamentos. A lei foi cria-
da justamente para garantir 
a proteção dos dados e, por 
conta disso, empresas não 
têm mais permissão para 
coletar dados de usuários, 
utilizá-los em ações de ma-
rketing e publicidade ou 
vendê-los a terceiros.

Quanto ao que ainda é mo-
tivo de dúvida, vale lembrar 
que embora a LGPD tenha 
sido aprovada e esteja valen-
do desde 18 de setembro de 
2020, ainda é uma incógnita 
como atuará a já mencionada 
Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD). A 
estrutura administrativa do 
órgão ficará a cargo da Presi-
dência da República ao lon-
go dos próximos dois anos e 
será necessário avaliar se tal 
estrutura será suficiente para 
fiscalizar e aplicar as novas 
normas determinadas para as 
empresas.

Contudo, tais dúvidas que 
ainda restam não justificam 

com que as empresas deixem 
de se planejar e se adequar 
as suas estruturas internas 
para cumprir a nova lei. É 
importante que os empresá-
rios efetuem o quanto antes 
as mudanças necessárias 
até que a legislação passe a 
valer. A lei no Brasil segue 
tendência global, a exemplo 
de legislação aprovada pela 
União Europeia já há mais 
de dois anos.

As organizações devem 
estabelecer regras de com-
pliance e buscar consultoria 
jurídica para entender os 
conceitos da lei. Ela define, 
por exemplo, o que são da-
dos pessoais, dados pessoais 
sensíveis, dados anonimiza-
dos e pseudonimizados. Para 
cada categoria existe uma 
regra e é preciso adaptar-se à 
nova realidade jurídica que a 
LGPD propõe.

Por fim, o maior controle 
dos dados na empresa pres-
supõe limitar o acesso à in-
formação como uma forma 
de aumentar a segurança. A 
palavra-chave aqui é a prote-
ção de dados e a lei já existe. 
Vale a pena para as empre-
sas atrasar a sua adequação à 
nova realidade e serem pena-
lizadas no futuro?

q Juliana 
D’Macedo

Advogada especialista em 
Compliance e Proteção de 

Dados e sócia do escritório 
Meirelles Milaré Advogados



ConjunturaMonitor Mercantil  n 3Quarta-feira, 23 de setembro de 2020

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

ATA DA AGE REALIZADA EM 04/06/2020
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada em 04/06/2020, às 11h00, 
por meio de sala virtual no aplicativo Zoom, de acordo com a disposição da Medida 
Provisória nº 931, de 30/03/2020, que permite que a votação e participação dos 
acionistas nas assembleias das sociedades seja feita à distância. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme 
disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem 
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Presidida pelo 
Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Haroldo Nogueira 
Solberg. 4. ORDEM DO DIA: Conforme previsto na Cláusula 10, XI, do Estatuto 
Social da Cia., deliberar sobre a (i) assinatura do contrato de afretamento por tempo 
de uma embarcação do tipo RSV (ROV Support Vessel) para a PETROLEO 
BRASILEIRO S.A. (“PETROBRAS”); e (ii) aumento de capital social da subsidiária 
integral da Cia., OCEANPACT NETHERLANDS B.V. objetivando a aquisição da 
embarcação “BOURBON PEARL”, do tipo MPSV, IMO nº 9386677, para posterior 
afretamento e atendimento do Contrato. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Assembleia e dando início à discussão, 
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o 
que segue: I. Autorizar a diretoria da Cia. a negociar e assinar o contrato resultante da 
Oportunidade nº 7002580278, promovida pela PETROBRAS, visando o afretamento 
por tempo de embarcações do tipo RSV (ROV Support Vessel) a serem utilizadas no 
desenvolvimento de atividades em águas brasileiras delimitadas geograficamente de 
acordo com os Contratos de Concessão, Cessão Onerosa ou Contratos e Partilha 
de Produção (“Contrato”), assim como quaisquer documentos correlatos, bem como 
negociar e firmar qualquer outro contrato, ato ou requerimento necessário ou exigido 
para efetivação da referida contratação. II. Aprovar o aumento do capital social da 
subsidiária integral da Cia., OCEANPACT NETHERLANDS B.V., no valor equivalente 
a até USD6.500.000,00, com o objetivo de viabilizar a aquisição, pela subsidiária, da 
embarcação “BOURBON PEARL”, IMO nº 9386677 de propriedade da sociedade 
BOURBON GAIA SUPPLY SASU. (“BOURBON”), com sede na Rue Sainte, 148, 
Marseilles, France. III. Autorizar a diretoria da Cia. a negociar os termos e condições 
para a obtenção de recursos financeiros que possibilitem a realização do aumento de 
capital da subsidiária OCEANPACT NETHERLANDS B.V. IV. Autorizar a diretoria da 
Cia. a negociar os termos e condições de Memorandos de Entendimentos, Contratos 
de Afretamento ou documentos correlatos, bem como negociar e firmar qualquer 
outro contrato, ato ou requerimento necessário ou exigido para o afretamento da 
embarcação “BOURBON PEARL” e seu registro perante as autoridades brasileiras. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, 
sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 
da Lei 6.404/76. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com a ata 
original lavrada no livro próprio da Cia.. Rio de Janeiro, 04/06/2020. Mesa: Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário.  
Jucerja nº 3930248, em 08/09/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA RCA REALIZADA EM 31/08/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Em decorrência das medidas de prevenção 
contra a Covid-19, esta RCA é realizada remotamente, por vídeo conferência, aos 
31/08/2020, às 9h. 2. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que convidou 
o Sr. Haroldo Nogueira Solberg para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre (i) a participação da Cia. e a assinatura do Contrato de Constituição de Con-
sórcio para a prestação de serviços de consultoria, de coordenação e integração, 
e de execução de operações de logística integrada para resposta à emergência, 
no Brasil e no exterior, conforme a Oportunidade nº 7002976176 da Petróleo Bra-
sileiro S.A. - PETROBRAS (Consórcio OCP-WOB-C&T), a ser formado pela Cia. e 
pelas empresas O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente 
S.A. (CNPJ nº 14.532.052/0001-13) e C&T Logistics Agente de Carga e Transporte 
Ltda. (CNPJ nº 06.185.738/0001-57); e (ii) a autorização para os integrantes da 
Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem todos os instrumen-
tos necessários para a implementação da operação descrita no item (i) acima. 5. 
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) De acordo com a Instrução Nor-
mativa DREI 81/2020, aprovar a participação da Cia. no consórcio e a assinatura 
do Contrato de Constituição de Consórcio para a prestação de serviços de servi-
ços de consultoria, de coordenação e integração, e de execução de operações de 
logística integrada para resposta à emergência, no Brasil e no exterior, conforme 
a Oportunidade nº 7002976176 da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (Con-
sórcio OCP-WOB-C&T), a ser formado pela Cia. e pelas empresas O’Brien’s do 
Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. e C&T Logistics Agente 
de Carga e Transporte Ltda., nos termos da minuta que constitui o Anexo I a esta 
ata, para imediata constituição do consórcio e assinatura do contrato de prestação 
de serviços com a PETROBRAS. (ii) Autorizar os integrantes da Diretoria da Cia., na 
forma do Estatuto Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem 
todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da operação 
descrita no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando à negociação e celebra-
ção do Contrato de Constituição de Consórcio e o respectivo Contrato de Prestação 
de Serviços com a PETROBRAS. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada confor-
me, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 31/08/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente; Haroldo Nogueira Solberg, Secretário. 
Conselheiros: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de 
Andrade e Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. Certifico e dou fé que a 
presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio da Cia.. Rio 
de Janeiro, 31/08/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente, 
Haroldo Nogueira Solberg - Secretário. Jucerja nº 3933580, em 14/09/20. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Brasil: sem ‘critérios técnicos’ relatório da França sobre Mercosul/UE 
Ao contestar a posição 

crítica da França em rela-
ção a um acordo econômi-
co entre Mercosul e União 
Europeia, o governo bra-
sileiro, por meio dos mi-
nistérios de Relações Ex-
teriores e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
divulgou nesta terça-feira 
uma nota questionando 
que os autores do relatório 

“parecem desconhecer o 
fato de que já está em ple-
no vigor o sistema de ras-
treabilidade da exportação 
de carne bovina brasileira 
para a UE.”

Um relatório francês 
apontou riscos para o meio 
ambiente caso a negociação 
entre os dois blocos seja 
confirmada, já que incenti-
varia a exportação de carne 

bovina, o que aumentaria o 
desmatamento. Mas a nota 
brasileira diz que “as ex-
portações de carne do Brasil 
ao bloco europeu já devem 
obedecer ao regulamento 
comunitário sobre rastrea-
bilidade, mesmo antes da 
entrada em vigor do Acordo 
entre o Mercosul e a UE, o 
qual não diminuirá o nível 
de exigência europeu a res-

peito, no momento de sua 
implementação”. 

“O relatório apresenta 
argumentos não baseados 
em critérios técnicos, que 
sugerem que a entrada 
em vigor do citado Acor-
do terá impacto ambiental 
negativo, ao alegadamente 
ocasionar elevação do des-
matamento e pôr em xeque 
os esforços para combater 

a mudança do clima ao 
amparo de acordos inter-
nacionais”, dizem os mi-
nistérios.

Após o governo francês 
ter acesso a um relatório 
sobre desmatamento no 
Brasil e reforçar a oposição 
à versão atual do acordo 
comercial entre Mercosul 
e União Europeia, o vice-
presidente general Hamil-

ton Mourão, disse nesta 
sexta-feira (18) que a Guia-
na Francesa também tem 
registros de desmatamento 
e mineração ilegal. Trata-se 
de um departamento ultra-
marino que a França possui 
na América do Sul, região 
que faz fronteira com o 
Brasil e tem parte de seu 
território coberto pela flo-
resta amazônica.

Trump faz da ONU campo de ataques
Presidente dos EUA 
elogia assassinato 
e China oferece 
vacina como  
bem público

Enquanto a China oferece 
a vacina como bem públi-
co, Donald Trump, dedicou 
boa parte de seu discurso na 
Assembleia-Geral da ONU 
nesta terça-feira a ataques à 
China, que já havia sido um 

de seus principais alvos na 
campanha de 2016, e elo-
giou o ataque aéreo norte-
americano em Bagdá, no 
Iraque, que matou o general 
iraniano Qassim Soleimani, 
em janeiro.

“Temos travado uma bata-
lha feroz contra um inimigo 
invisível - o vírus da China - 
que tirou inúmeras vidas em 
188 países”, disse Trump no 
início de sua fala. Em segui-
da, o presidente afirmou que 
é preciso responsabilizar a 
nação que desencadeou essa 
praga no mundo”.

“Nos primeiros dias do 
vírus, a China bloqueou as 

viagens domésticas enquan-
to permitia voos para sair 
da China e infectar o mun-
do (..) O governo chinês e 
a Organização Mundial da 
Saúde - que é virtualmente 
controlada pela China - de-
clararam falsamente que não 
havia evidência de transmis-
são de humano para huma-
no”, acrescentou. Segundo o 
presidente dos EUA, a ONU 
deve responsabilizar o país 
asiático “por suas ações”.

Logo após Trump, o pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
discursou na assembleia da 
ONU e garantiu que seu país 
não terá nenhum tipo de guer-

ra, “nem quente nem fria”, 
apesar das fortes tensões que 
vive com os Estados Unidos. 
Xi Jinping destacou que a 
China nunca buscará a “he-
gemonia” e insistiu por um 
mundo baseado na coopera-
ção e no multilateralismo.

Segundo o presidente, Pe-
quim se empenhará em re-
solver qualquer disputa por 
meio do diálogo e da nego-
ciação. Ele considerou que, 
em um mundo tão interco-
nectado como hoje, nenhum 
país ganha com os proble-
mas do outro. “Devemos 
rejeitar a mentalidade de 
soma zero”, disse ele. Ainda 

em seu discurso, Xi rejeitou 
as posições dos EUA, bem 
como a politização e estig-
matização da pandemia.

O presidente chinês confir-
mou a contribuição de seu país 
para a pesquisa e o tratamento 
da Covid-19, em particular na 
busca de uma vacina candi-
data eficaz, que prometeu ao 
mundo como um bem públi-
co. Também rejeitou qualquer 
“tentativa de politização” ou 
“estigmatização” em torno da 
pandemia de Covid-19.

Xi Jinping, no início de 
seu discurso, lembrou o 75º 
aniversário do fim da Segun-
da Guerra Mundial (1939-

1945) e fez um paralelo entre 
os esforços que então permi-
tiram a derrota do fascismo 
e aqueles que a humanida-
de agora está fazendo para 
lutar contra o pandemia do 
Covid-19. Nesse sentido, Xi 
disse que “o vírus será derro-
tado. A humanidade vencerá 
esta batalha”.

Apelou à cooperação in-
ternacional para o enfrenta-
mento da pandemia, à qual 
sublinhou que a resposta à 
doença deve ser “orienta-
da pela ciência” e conferir, 
nesta, um papel fundamental 
à Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Meio ambiente: 
general fala em boicote

O ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), Augusto Heleno, afir-
mou a jogar pesado na ques-
tão sobre o meio ambiente. 
Nesta terça-feira disse que 
o Brasil pode retaliar paí-
ses que adotem políticas de 
boicotes a produtos brasi-
leiros por questões ambien-
tais. Afirmou ainda que as 
queimadas no Pantanal fo-
ram acidentais, em discur-
so feito pouco antes de Jair 
Bolsonaro ter declarado, de 
forma incorreta, na abertura 
da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas (ONU). Diante 
da escalada dos incêndios 
na Amazônia e no Pantanal, 
o Brasil vem sendo alvo de 
críticas por ONGs, empre-
sas e países por não conter o 
desflorestamento.

Por que Pompeo  
foi à Roraima?

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
se comprometeu a com-
parecer ao Senado nesta 
quinta-feira, às 10h, para 
explicar a visita do secre-
tário de Estado dos Estados 
Unidos, Mike Pompeo, a 
Roraima, realizada na úl-

tima sexta-feira. O pedido 
para ouvir Ernesto Araújo 
partiu do senador Telmário 
Mota (Pros-RR), após ou-
vir as ponderações de ou-
tros senadores.

Um grupo tentava derru-
bar as reuniões da Comis-
são de Relações Exteriores 
(CRE) do Senado marca-
das para esta segunda-feira 
como retaliação à visita. A 
CRE então decidiu sabatinar 
diplomatas indicadores para 
embaixadas brasileiras. Os 
senadores também aprova-
ram uma nota de repúdio à 
visita de Pompeo e aos ata-
ques do secretário estaduni-
dense à Venezuela.

“Na hora do pico da crise 
migratória, os Estados Unidos 
não ajudaram. Agora que re-
solvemos, chega o ‘seu’ Pom-
peo e oferece uma migalha de 
US$ 30 milhões. E de lá deto-
na dizendo que vai derrubar o 
[presidente da Venezuela Ni-
colás] Maduro. O Brasil não 
é colônia dos Estados Unidos. 
Isso fere a nossa soberania”, 
criticou Telmário, segundo a 
Agência Senado. O secretário 
foi acusado de fazer campa-
nha pró Trump.

‘Infiltrados e 
comunistas’ na visita

O primo dos filhos de 

Jair Bolsonaro (sem parti-
do), que teria envolvimento 
com a produção de dossiê 
conta “infiltrados e comu-
nistas”, é funcionário do 
senador Chico Rodrigues 
(DEM) - um dos acompa-
nhantes da visita do Secre-
tário de Estado dos EUA 
Mike Pompeo à Roraima, 
na semanaà passada. Léo 
Índio, como é conhecido o 
agregado do clã Bolsonaro, 
foi nomeado como assessor 
especial do senador por um 
salário de mais de R$ 20 
mil.

O senador Chico Rodri-
gues é apoiador do governo 
de Jair Bolsonaro e esteve 
junto com o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo na visita de Pompeo. 
Ele tem um histórico exten-
so de denúncias por corrup-
ção. Em 2006, Rodrigues 
foi acusado de participar de 
um esquema de notas frias 
que teria causado prejuízos 
de mais de R$ 40 milhões 
aos cofres públicos. Ele te-
ria solicitado reembolsos 
consideráveis de gastos com 
combustível. Na ocasião, 
foi o parlamentar que mais 
registrou gastos com essa 
justificativa. O consumo de 
combustível declarado seria 
suficiente para cruzar o país 
algumas vezes.

Cuba condena 
sanções dos EUA

As sanções dos Estados 
Unidos contra a Rússia Nesta 
foram condenadas pelo presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, durante seu discurso 
na 75ª sessão da Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Tam-
bém lamentou a pandemia da 
Covid-19 e criticou a expan-
são da Otan na direção das 
fronteiras russas. O discurso 
foi transmitido por vídeo-
conferência devido à pande-
mia do novo coronavírus.

“Reafirmamos nossa re-
jeição à intenção de expan-
dir a presença da Otan nas 
fronteiras russas e à impo-
sição de sanções unilaterais 
e injustas contra a Rússia”, 
disse Díaz-Canel. Durante 
o discurso, cuja íntegra foi 
disponibilizada no site da 
ONU, o presidente cubano 
criticou duramente a postu-
ra internacional do governo 
dos EUA.

Putin pede comando 
global da OMS

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse nesta 
terça-feira à Assembleia-
Geral da ONU, que a Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS) deve ser fortalecida 
para coordenar a resposta 
global à pandemia de coro-
navírus e propôs uma con-
ferência de alto nível sobre 
cooperação no desenvolvi-
mento de vacinas.“Estamos 
propondo a realização de 
uma conferência online de 
alto nível em breve para os 
países interessados na coo-
peração no desenvolvimento 
de vacinas contra o corona-
vírus”, disse Putin.

Café terá a 2ª  
maior safra

O 3º Levantamento da 
Safra 2020 de Café, divul-
gado nesta terça-feira, em 
Brasília, pela Companhia 
Nacional do Abastecimen-
to (Conab), foi estimado 
em 61,6 milhões de sacas 
beneficiadas, de 60 quilos, 
dos tipos arábica e conilon, 
o que representa aumento 
de 25% em relação ao ano 
passado.

Segundo a Conab, será a 
segunda maior safra brasilei-
ra de todos os tempos, atrás 
apenas da colheita de 2018, 
quando a produção chegou a 
61,7 milhões e a de arábica, 
a 47,5 milhões de sacas. A 
área total é estimada em 2,2 
milhões de hectares.

Ceagesp identifica 
sumiço de trigo

A Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp) in-
formou que identificou o 
desaparecimento de parte do 
estoque de trigo em Tatuí, 
município da região de So-
rocaba, no interior paulista. 
A estatal abriu uma inves-
tigação interna e registrou 
boletim de ocorrência na 
delegacia da cidade.“Por 
meio do trabalho de moni-
toramento rotineiro de seus 
dos estoques, apuramos 
uma diferença entre o esto-
que físico e contábil de trigo 
armazenado na Unidade de 
Tatuí”, informou, por nota, a 
companhia.

Segundo o comunicado, o 
desaparecimento diz respei-
to ao estoque de um único 
cliente. A companhia não di-
vulgou o tamanho da perda, 
que ainda está sendo apurada 
em sindicância. A Ceagesp 
tem 33 unidades de arma-
zenagem em todo o estado, 
com capacidade para estocar 
1,72 milhão de toneladas de 
alimentos. A unidade de Ta-
tuí recebe, segundo a empre-
sa, 1,5 mil toneladas por dia 
e tem capacidade para 100 
mil toneladas, a maior parte 
de grãos.

Covid-19: senador  
pode ter incorrido  
em alegação falsa

O senador Flávio Bolso-
naro pode ter incorrido em 
alegação falsa ao dizer que 
a Covid-19 o impediria de 
fazer acareação com Pau-
lo Marinho. O procurador 
Eduardo Benones, que in-
vestiga a suspeita de vaza-
mento da Furna da Onça, 
desconfiou da desculpa, já 
que o senador estaria curado 
no dia 21 de setembro, a se 
considerar o ciclo da doen-
ça. No dia 4, o procurador 
cobrou a apresentação de 
um atestado médico. Dois 
dias depois, os advogados 
de Flávio avisaram que ele 
estava curado.

Por sua vez, o filho 03 de 
Jair Bolsonaro teve de depor 
por mais de 6 horas na Po-

lícia Federal, em Brasília. A 
corporação apura ilegalida-
des nos atos contra a demo-
cracia praticados no início 
do ano.

A reportagem do portal 
UOL destaca que “a oitiva, 
que durou 6 horas e 40 mi-
nutos no total, aconteceu no 
próprio gabinete de Eduardo 
Bolsonaro, na Câmara dos 
Deputados.

Uma delegada e outra 
policial interrogam o depu-
tado na condição de teste-
munha não compromissa-
da. Eduardo Bolsonaro não 
é investigado, mas não era 
obrigado a responder a per-
guntas que, eventualmente, 
poderiam incriminá-lo na 
apuração.”
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EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O Presidente do SINPROVERG-SP, com fulcro no Artigo 174 §2º da CF,
Artigo 514 d, § único, inciso a da CLT, OJ 253 SDI1 do TST e Recomenda-
ção 193 da OIT, convida vendedores, representantes e propagandistas
de qualquer ramo econômico do Estado de São Paulo, para participar de
reunião pré-constituição de cooperativa de consumo a ser realizada em
sua sede na Rua Darcy Vargas nº 64, Jardim Zaíra, Guarulhos/SP, CEP
07094-020, no dia 03/10/2020 com início às 08:00h em primeira chama-
da, 09:00h em segunda chamada e as 10:00 em terceira e última chama-
da. Os interessados deverão levar documentação pessoal necessária
em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e Lei nº 8.934/94,
quando no ato da fundação haverá formação de chapas, candidatura,
eleição e posse para o primeiro mandato. Alcides Barbosa da Silva -
Diretor Presidente - CPF 027.522.898-39 – 23 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
30ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 318,320,322 – D, CASTELO
Tel.: (21) 3133-2989 - E-mail: cap30vciv@tjrj.jus.br

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

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA
POR MAGALI FERREIRA HOSSELL em face de ESPÓLIO DE

ÂNGELA MARIA GOMES DA COSTA e Inventariante
LEONARDO GOMES DA SILVA - PROCESSO Nº 0105999-

37.2000.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) VIRGINIA LUCIA LIMA DA SILVA – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE ÂNGELA MARIA GOMES DA
COSTA e Inventariante LEONARDO GOMES DA SILVA - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES ELETRÔNICO E
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual
ou superior a avaliação, será no dia 06/10/2020 às 12:30h, e, o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
no dia 13/10/2020 às 12:30h, sendo o Leilão Eletrônico
disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro
www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial, na
forma simultânea, será realizado no Auditório Do Sindicato
Dos Leiloeiros, Situado Na Av. Erasmo Braga, 227, Sala 1008,
Centro - Rio De Janeiro, na forma dos inciso II do Art. 884, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do
CNJ nº 236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível
para Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo
10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação às fls. 1049e): Direito
e ação do Apartamento 703 do bloco 02, Rua Historiador
Werneck Da Silva, n° 47 – Recreio dos Bandeirantes – RJ -
Área Constr.: 63m². Imóvel matriculado no 9º RGI sob o nº 227486
e na Prefeitura sob o nº 3003922-6.  (...) AVALIO o bem acima
descrito, com a correspondente fração ideal que lhe couber
do terreno, com direito às partes comuns do condomínio, em
R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente,
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (ESPÓLIO DE ÂNGELA MARIA GOMES DA COSTA
e Inventariante LEONARDO GOMES DA SILVA) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de Agosto de
2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __.
(ass.) VIRGINIA LUCIA LIMA DA SILVA – Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA FRIBURGO

AVENIDA EUTERPE FRIBURGUENSE, 201,
CENTRO - RIO DE JANEIRO

Tel.: (21) 2524-2100 - E-mail: nfr03vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO, MOVIDA POR UBALDO DAMASCENO e VERA
MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO em face de RENATO

COIMBRA DE QUEIROZ FILHO e EMÍLIA DIAZ DE QUEIROZ -
PROCESSO Nº 0011956-48.2010.8.19.0037,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FERNANDO LUIS GONCALVES DE MORAES –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - RENATO COIMBRA DE QUEIROZ FILHO
e EMÍLIA DIAZ DE QUEIROZ - que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA: 1. LEILÃO DA INTEGRALIDADE
DO IMÓVEL RESGUARDANDO A MEÇÃO: Leilão Eletrônico
(ONLINE/VIRTUAL) no portal/site do Leiloeiro
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução
do CNJ nº 236 de 13/07/2016, estará disponível com no mínimo
05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor
igual ou superior a avaliação (R$ 1.000.000,00), que será
encerrado no dia 06/10/2020 às 15:00h, e, o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 75% da avaliação (R$ 750.000,00),
que será encerrado no dia 13/10/2020 às 15:00h. 2. NÃO
HAVENDO INTERESSADOS NA FORMA DO ITEM 1, SERÁ
LEVADO A LEILÃO 50% DO IMÓVEL - SOMENTE DA QUOTA
PARTE PENHORADA: Leilão Eletrônico (ONLINE/VIRTUAL) no
portal/site do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
estará disponível com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a
avaliação da quota parte penhorada (50% do bem – R$
500.000,00), será encerrado no dia 06/10/2020 às 15:20h, e, o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação
da quota parte penhorada (R$ 250.000,00), que será encerrado
no dia 13/10/2020 às 15:20h. DO BEM A SER LEILOADO: (Laudo
de Avaliação indireta às fls. 410): Casa em Nova Friburgo, situada
na Rua Antônio Pereira de Jesus, 136 – Cônego – Nova Friburgo
- RJ, matriculado sob o nº 2005 do 1° Registro de Imóveis de
Nova Friburgo/RJ e inscrição n° 0032705 na Secretaria da
Fazenda Municipal (IPTU). (...) AVALIAR em sua parte total em
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), avalio a meação em R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).  E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (RENATO COIMBRA DE QUEIROZ FILHO e
EMÍLIA DIAZ DE QUEIROZ) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma
do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE
DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 05 de Agosto de 2020. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) FERNANDO LUIS
GONCALVES DE MORAES – Juiz de Direito

Que papelão!
Tem sido prática em alguns instrumentos de mídia, nes-

ses tempos de Pandemia, ressaltar a solidariedade de em-
presas na superação das dificuldades impostas pela crise 
sanitária (COVID-19) e pela crise de desigualdade social 
e econômica, crises xipófagas.

O relatório lançado há pouquinho pela Oxfam, “Poder, 
Lucros e a Pandemia”, lança luzes sobre este assunto, 
aqui transcritas, entre aspas, pela importância que têm.

Geração de lucros das corporações
“Empresas exacerbaram os impactos econômicos da 

COVID-19 principalmente pelas razões: A distribuição 
excessiva de lucros e dividendos a acionistas antes da 
crise deixou empresas, trabalhadores e governos vulne-
ráveis ao choque da pandemia As maiores empresas do 
mundo poderiam ter uma grande reserva financeira em 
mãos quando a crise da COVID-19 eclodiu para proteger 
os trabalhadores, ajustar seus modelos de negócios e evi-
tar a necessidade de dispendiosos pacotes públicos de au-
xílio emergencial. A década passada foi a mais lucrativa 
da história para as maiores empresas do mundo. Os lucros 
auferidos pelas empresas listadas na Global Fortune 500 
aumentaram em 156%, de US$ 820 bilhões em 2009 para 
US$ 2,1 trilhões em 2019. O crescimento dos seus lucros 
foi muito maior que o do PIB mundial, permitindo que 
elas capturassem uma fatia cada vez maior do bolo eco-
nômico global.”

Distribuição de lucros e dividendos
“No entanto, os lucros que auferiram antes da crise fo-

ram quase que exclusivamente distribuídos para um pe-
queno grupo de acionistas predominantemente ricos, em 
vez de serem reinvestidos em melhores empregos ou em 
tecnologias favoráveis ao clima entre 2010 e 2019, quan-
do as empresas listadas no Índice S&P 500 distribuíram 
US$ 9,1 trilhões em lucros e dividendos aos seus ricos 
acionistas – correspondentes a mais de 90% dos lucros 
que auferiram ao longo do mesmo período.”

“Esses acionistas são, na sua maioria, homens brancos 
e ricos. Uma nova análise realizada pela Oxfam revelou 
que as maiores empresas do mundo intensificaram sua 
distribuição de lucros aos seus acionistas nos quatro anos 
que antecederam a COVID-19. Do exercício fiscal de 
2016 ao de 2019, as 59 empresas mais lucrativas do mun-
do distribuíram quase US$ 2 trilhões aos seus acionistas. 
Esses pagamentos a acionistas equivaleram, em média, a 
83% do resultado líquido dessas empresas. Além de terem 
distribuído todos os seus lucros a acionistas, em alguns 
casos diversas empresas se endividaram ou recorreram às 
suas reservas para pagar seus ricos investidores.”

“As empresas Chevron, Procter & Gamble, BP e Wal-
mart foram algumas das que distribuíram as maiores somas 
a acionistas em 2019 como um porcentual dos seus lucros. 
Em valores em dólares dos Estados Unidos, a Apple supera 
todas – só em 2019, a gigante tecnológica distribuiu US$ 81 
bilhões aos seus acionistas. Muitas empresas que estão en-
frentando problemas financeiros neste momento gastaram a 
maior parte dos seus lucros com distribuições a acionistas no 
ano passado. Só as dez maiores marcas de vestuário distribu-
íram US$ 21 bilhões (uma média de 74% dos seus lucros no 
exercício fiscal de 2019) aos seus acionistas em dividendos 
e recompras de ações. Agora, milhões de trabalhadores do 
setor de vestuário, de Bangladesh ao México, perderam seus 
empregos porque empresas do setor cancelaram pedidos e se 
recusaram a pagar seus fornecedores. A bonança dos acio-
nistas não acabou com a eclosão da COVID-19. Segundo 
seus relatórios financeiros, a Microsoft e a Google distribu-
íram, respectivamente, mais de U$ 21 bilhões e US$ 15 bi-
lhões aos seus acionistas. A despeito da queda na demanda 
por seus produtos durante a pandemia, a montadora Toyota 
distribuiu mais de 200% dos seus lucros para investidores 
desde janeiro. A BASF, a gigante alemã do setor químico, 
distribuiu mais de 400% dos seus lucros nos últimos 6 me-
ses. A gigante farmacêutica americana AbbVie já distribuiu 
184% do seu lucro líquido a acionistas nos primeiros dois tri-
mestres de 2020. E três das empresas americanas mais pro-
eminentes que desenvolvem vacinas para a COVID-19 com 
bilhões em dinheiro público – Johnson & Johnson, Merck e 
Pfizer – já distribuíram US$ 16 bilhões aos seus acionistas 
desde janeiro.”

“Mas não foram apenas empresas lucrativas que continua-
ram a distribuir seus lucros a seus acionistas. As seis maiores 
empresas petrolíferas do mundo – Exxon Mobil, Total, Shell, 
Petrobras, Chevron e BP – tiveram, juntas, um prejuízo lí-
quido de US$ 61,7 bilhões de janeiro a julho de 2020, mas 
ainda assim conseguiram distribuir US$ 31 bilhões aos seus 
acionistas no mesmo período. A Seplat Petroleum, a maior 
empresa de petróleo da Nigéria, distribuiu 132% dos seus 
lucros a acionistas nos primeiros seis meses de 2020, embora 
o país corra o risco de sofrer um colapso econômico.”

“A distribuição excessiva de lucros e dividendos a 
acionistas é uma má notícia para a eliminação da desi-
gualdade, já que ela beneficia principalmente pessoas que 
já são ricas, não é usada para pagar melhores salários a 
trabalhadores comuns e canaliza incentivos de curto pra-
zo para CEOs. Ela também exacerba a desigualdade de 
gênero, uma vez que a maioria das ações de empresas está 
nas mãos de homens e ela infla os pacotes de remunera-
ção dos CEOs, a maioria dos quais são homens (apenas 
14 CEOs [2,8%] das empresas listadas na Global Fortune 
500 e nenhum dos CEOs das empresas listadas nos princi-
pais índices do mercado de ações no Brasil, África do Sul, 
França ou Alemanha são mulheres).

Outro 7 x 1
Então, fica combinado assim. A culpa das queimadas e 

do desflorestamento é dos índios e caboclos. Foi o que ele 
disse em seu discurso na abertura da 75ª Assembleia da 
ONU, com o coro do vice e daquele outro, o da porteira 
aberta, em seus discursos esquizo-persecutórios (se cercar 
é hospício; se cobrir é...). Minha avó diria, que papelão!

CNI: atividade já se encontra no nível pré-crise
A atividade industrial con-

tinua em recuperação e já 
se encontra no patamar pré-
-crise, de acordo com a Son-
dagem Industrial, divulgada 
nesta terça-feira pela Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI).

A Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) alcançou 
71%, dois pontos percentuais 
acima do apurado em agosto 
de 2019 e quatro pontos per-
centuais a mais na compa-
ração com julho. É o maior 
percentual para o mês desde 
de 2014, quando o UCI ficou 
em 72%.

O indicador de UCI efeti-
va - em relação ao usual - au-
mentou 3,6 pontos de julho 
para agosto e ficou em 47,7 
pontos. O índice ficou acima 
do registrado em agosto de 
2019 (44,1) e próximo à linha 
divisória de 50 pontos. Isso 
significa que a atividade está 
no nível usual para o mês. 
Esse indicador procura medir 
o quão a atividade industrial 
está aquecida. Valores abaixo 
de 50 pontos indicam ativida-
de desaquecida.

“Na esteira dessa recu-
peração, o otimismo do em-
presário também continuou 
aumentando, impulsionado 
tanto pela recuperação da 

economia, como pelo início 
do período de fim de ano, 
sazonalmente mais favorável 
à produção industrial”, diz a 
sondagem.

O índice de evolução da 
produção alcançou 58,7 pon-
tos em agosto, no terceiro 
mês seguido de alta. O índice 
é próximo ao registrado no 
mês anterior (0,7 ponto in-
ferior). Resultados acima da 
linha divisória de 50 pontos 
indicam crescimento com re-
lação ao mês anterior. Quan-
to mais distante da linha de 
50 pontos, mais forte e disse-
minada entre as empresas in-
dustriais é a alta da produção.

De acordo com a CNI, 
mesmo com meses de cresci-
mento da produção, os esto-
ques seguem em queda e em 
nível abaixo do planejado. O 
índice de evolução do nível 
de estoques registrou 46,3 
pontos em agosto. Desde 
abril, os estoques vêm regis-
trando queda.

Emprego

O índice de estoque efe-
tivo em relação ao plane-
jado ficou abaixo da linha 
divisória de 50 pontos (45,2 
pontos), indicando que os es-
toques seguiram inferiores ao 

esperado pelos empresários 
industriais.

O índice de evolução do 
número de empregados atin-
giu 53,8 pontos em agosto. 
“O índice já havia superado 
a linha divisória de 50 pon-
tos em julho (índice de 50,9 
pontos) mas, ao se afastar 
da linha, revela maior disse-
minação do movimento de 
aumento do emprego”, diz a 
CNI.

O indicador de agosto é 
o maior da série histórica 
mensal, iniciada em janei-
ro de 2011. “É preciso levar 
em consideração, contudo, 
que o emprego estava em ní-
vel muito baixo. Em abril, o 
índice havia mostrado forte 
queda do número de empre-
gados, ao registrar 38,2 pon-
tos”, ponderou.

De acordo com a Sonda-
gem, todos os índices de ex-
pectativa mantiveram-se em 
crescimento na pesquisa reali-
zada neste mês. “O otimismo 
do empresário vem sendo im-
pulsionado tanto pela recupe-
ração da economia, como pelo 
início do período sazonalmen-
te mais favorável à produção 
industrial”, diz a CNI.

O índice de expectativa 
para a demanda em setem-
bro aumentou 1,7 ponto, em 

relação a agosto, para 63,1 
pontos, o melhor resultado 
para o índice em mais de 10 
anos. O índice de expectati-
va de compras de matérias-
-primas aumentou 1,9 ponto 
para 60,6 pontos. A última 
vez que o índice havia supe-
rado 60 pontos foi em agosto 
de 2010.

Já o índice de expectativa 
de número de empregados foi 
de 54,8 pontos, o maior desde 
abril de 2011. A expectativa 
de exportação aumentou 3 
pontos e atingiu 55,4 pontos.

O indicador de intenção 
de investimento cresceu pelo 
quinto mês consecutivo e atin-
giu 55,3 pontos, avanço de 4,3 
pontos frente a agosto. Desde 
maio, o indicador acumula 
crescimento de 18,6 pontos.

“Apesar de o indicador 
ainda não ter retomado o ní-
vel de fevereiro, de 58,7 pon-
tos, o resultado atual é maior 
do que a média histórica do 
indicador, de 49,5 pontos, e 
do registrado em setembro 
de 2019, 53,5 pontos”, diz a 
sondagem.

O índice de número de 
empregados passou de 53,5 
pontos, em agosto, para 54,8 
pontos, neste mês. Em setem-
bro de 2019, estava em 50,7 
pontos.

Preço de venda de imóveis residenciais variou 0,42% em agosto
O Índice Geral do Merca-

do Imobiliário Residencial 
(IGMI-R) da Associação 
Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip) variou 
0,42% em agosto, supe-
rior ao resultado de julho 
(0,29%). Esse resultado 
permitiu uma ligeira eleva-
ção na variação acumulada 
em 12 meses, que após fi-
car estável em 10,06% na 
passagem de junho para 
julho, registrou 10,12% em 
agosto.

Dentre as capitais anali-
sadas, Porto Alegre e Recife 
tiveram variações negativas 
no mês, e desaceleração nos 
respectivos resultados acu-
mulados em 12 meses. Belo 
Horizonte, apesar da (pe-
quena) variação positiva em 
agosto, foi a terceira capital 

registrando desaceleração 
na perspectiva de 12 meses. 
Dentre as demais capitais, 
São Paulo mais uma vez foi 
o destaque positivo, com a 
maior taxa de variação men-
sal. Curitiba, Salvador, Goi-
ânia e Brasília apresentam 
variações acumuladas em 12 
meses pouco acima de 10%, 
com estabilidade durante os 
últimos meses em torno des-
se patamar.

Após a variação acumula-
da em 12 meses do IPCA ter 
sido superior à do IGMI-R 
desde 2014, ao final de 2019 
houve a equiparação entre os 
dois indicadores. A partir de 
então, tivemos a recomposi-
ção dos preços dos imóveis 
residenciais em termos reais, 
intensificada pela queda da 
taxa acumulada em 12 meses 
do IPCA em contrapartida à 

aceleração dos preços nomi-
nais mensurada através do 
IGMI-R/Abecip.

Os três últimos meses ter-
minados em agosto sugerem 
até agora um novo padrão 
para a evolução comparada 
das taxas acumuladas em 12 
meses do IGMI-R/Abecip e 
do IPCA, na medida em que 
a estabilização do IGMI-R 
em torno do patamar de 10% 
teve como contrapartida no 
período uma aceleração no 
resultado do IPCA. A con-
sequência dessa combinação 
foi a redução na velocidade 
de recomposição dos preços 
dos imóveis residenciais em 
termos reais no período.

A elevação recente dos 
preços ao consumidor é pre-
dominantemente resultado 
de choques de oferta pon-
tuais, não configurando até 

agora tendência de acelera-
ção, de forma que a política 
monetária deve continuar 
propiciando condições favo-
ráveis de financiamento. Os 
últimos indicadores do nível 
de atividades vêm apontan-
do uma recuperação acima 
do inicialmente esperado, o 
que está refletindo positiva-
mente nas sondagens de ex-
pectativas de empresários e 
consumidores. A Sondagem 
da Construção Civil - feita 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) 
- mostra uma forte recupera-
ção da percepção dos empre-
sários do setor com relação à 
demanda prevista por edifi-
cações residenciais, passado 
o pior momento dos efeitos 
da pandemia sobre a ativida-
de econômica em geral.
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CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO
18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 

comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econô-
micas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-
70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobi-
liários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de 
poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cum-
primento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PES-
SOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher 
a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individu-
ais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado no mês 
de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cum-
primento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRI-
GADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segu-
rado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que 
ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao 
recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, sui-
nocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá 
recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais do mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Con-
tribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, 
e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as 
demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, 
centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades 
cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efe-
tuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à 
prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, seguran-
ça, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria credití-
cia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado 
no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ-
RIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega 
da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas às competências de 
agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização 
do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obri-
gação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o 
capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, ren-
dimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços 
prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho 
assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos re-
lacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração 
indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá 
ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipa-
do.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos co-
merciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econô-
micas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-
70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobi-
liários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de 
poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cum-
primento desta obrigação deve ser antecipado.

21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - 
PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento men-
sal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à cons-
trução de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de agos-
to/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILI-
ÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, insti-
tuído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal 
unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação 
imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que 
compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações mo-
netárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribui-
ções.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Recolhimento das parcelas relativas ao ICMS e ISS do mês de 
maio/2020, cujo vencimento original era 22-6-2020, conforme prorrogação previs-
ta na Resolução 154 CGSN/2020.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 
as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios
jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, 
com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de julho/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem 
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos 
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; institui-
ções autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; 
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do 
fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para 
aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as 
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, 
ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, 
efetuados no 2º decêndio de setembro/2020. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao 
fato gerador.

23 IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o 
artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de setem-
bro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cum-
primento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos impor-
tadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de di-
reito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cum-
primento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de 
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos 
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRO-
DUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na 
posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros 
(Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados 
à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos 
os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Traba-
lho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de agosto/2020 dos empregados admi-
tidos em julho/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimen-
tos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 
e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação 
vigente, referentes ao mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 
3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributa-
ção com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimen-
tos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da 
Lei 9.430/96), obtidos no 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corresponden-
tes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expedien-
te bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUO-
TA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimes-
tral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram 
pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 2º trimestre/2020, devidamente ajustado 
na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corresponden-
tes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expedien-
te bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO ANUAL DO ITR – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 aquele 
que seja, em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o imune ou isento:
I – na data da efetiva apresentação:
a) a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a 
qualquer título, inclusive a usufrutuária;
b) um dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais 
de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial ou em função 
de doação recebida em comum; ou
c) um dos compossuidores, quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel 
rural;
II – a pessoa física ou jurídica que, entre 1-1-2020 e a data da efetiva apresenta-
ção da declaração, perdeu:
a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia do expropriante, em processo 
de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
inclusive para fins de reforma agrária;
b) o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao 
patrimônio do expropriante, em decorrência de desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária; 
ou
c) a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao Poder 
Público, inclusive às suas autarquias e fundações, ou às instituições de educação 
e de assistência social imunes do imposto;
III – a pessoa jurídica que recebeu o imóvel rural nas hipóteses previstas no item 
II, desde que essas hipóteses tenham ocorrido entre 1-1 e 30-9-2020; e
IV – nos casos em que o imóvel rural pertencer a espólio, o inventariante enquan-
to não ultimada a partilha, ou, se este não tiver sido nomeado, o cônjuge meeiro, 
o companheiro ou o sucessor a qualquer título.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ES-
PÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou do-
miciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual 
ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de 
alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de ser-
viços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda 
em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta 
for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, indepen-
dentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresen-
tação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES 
- PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades encarregadas do registro de 
transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro 
de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter 
serviços de ações escriturais quando contratada pela companhia emissora para 
manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de 
ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º semestre/2020.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apre-
sentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho 
de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto 
devido, em até 15 dias após vencido o prazo legal para seu pagamento.
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-
-CALENDÁRIO DE 2019 – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, 
presumido ou arbitrado, exceto as optantes pelo Simples Nacional e as inativas. 
Caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada 
SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa 
jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.
OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de for-
ma centralizada pela matriz.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 4ª QUOTA - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento 
parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 
2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corresponden-
tes à taxa Selic acumulada de julho e agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser ante-
cipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PES-
SOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de agosto/2020, em operações na 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de 
ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por 
pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no 
País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte 
no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e 
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, 
assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou traba-
lhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como traba-
lho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis 
ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa 
física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres 
públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das nor-
mas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive 
a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de 
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de 
que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” an-
teriores, no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto 
moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais 
do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou 
lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de agos-
to/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIO-
NAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacio-
nal que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de agos-
to/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSO-
AS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio 
(artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financei-
ras e demais receitas e resultados obtidos no 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corresponden-
tes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expedien-
te bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRI-
GADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do 
lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corresponden-
tes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expedien-
te bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
ITR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – EXERCÍ-
CIO DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Os 
contribuintes obrigados a preencher o Diat.
FATO GERADOR: A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, por nature-
za, localizado fora da zona urbana do município em 1-1-2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

30 OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - 
PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as ope-
rações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem re-
alizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou 
conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de 
agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa fí-
sica ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: 
compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, 
retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pa-
gamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de crip-
toativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada 
pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOASOBRI-
GADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos 
Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
OBSERVAÇÃO: Lembramos que em virtude da declaração de emergência em 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Assistên-
cia Social prorrogou de até 30-4 para até 30-9 o prazo limite para apresentação 
do Plano de Ação e do Relatório de Atividades.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGA-
DAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento 
de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território 
nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de 
ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona 
Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relati-
vamente aos registros realizados no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com resi-
dentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de servi-
ços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das 
pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive 
operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informa-
ções constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjun-
ta 1.908 RFB/SCS/2012.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas 
Dinâmicas.
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CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 3330026228-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de junho de 2020. 
Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2020, às 10h00min, na sede da Compa-
nhia, na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% 
(noventa por cento) da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas 
lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Fartura Agropecuária S.A. Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Diretor da Companhia o Sr. Leandro Cardoso Massa, aclamado 
por todos acionistas presentes, que convidou para Secretário o Sr. Álvaro Veras 
do Carmo, na qualidade de um dos representantes das acionistas WLM Partici-
pações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. e Agropecuária São Sebastião 
do Araguaia Ltda. Constituída a mesa e constatada a presença do número legal 
de acionistas para deliberar, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que pro-
cedesse a leitura do anúncio de convocação da Assembleia publicado nos dias 
19 e 22 e 23 do mês de junho de 2020, no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Monitor Mercantil, o que foi feito nos seguintes termos: “Fartura 
Agropecuária S.A. - CNPJ nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8. Edital 
de Convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Fartura 
Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, que se realizará às 10h00min do dia 30 de junho de 2020, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e 
aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e 
suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2019; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remu-
neração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar a proposta da 
Diretoria de aumento do Capital Social de R$49.195.790,88 (quarenta e nove 
milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito 
centavos) para R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e 
oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 
um aumento de R$9.543.013,95 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, 
treze reais e noventa e cinco centavos), com a emissão de 320.557 (trezentos e 
vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, pelo valor 
patrimonial de R$29,7701, conforme apurado no último balanço patrimonial do 
exercício social encerrado em 31/12/2019, para subscrição e integralização total 
no ato da realização da Assembleia, mediante a capitalização de crédito de acio-
nista de adiantamento para futuro aumento de capital e/ou em moeda corrente 
nacional; (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e sua respectiva consolida-
ção; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020. Eu-
gênio Ricardo Araújo Costa. Diretor-Presidente.” Ato contínuo, o Sr. Presidente 
passou a discussão e votação dos itens (a) e (b) da Ordem do Dia, que resultou 
no seguinte: Em Assembleia Geral Ordinária - Item (a): foi aprovado, pelos acio-
nistas presentes com direito de voto, o Relatório Anual da Administração, assim 
como as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses pu-
blicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil no 
dia 20 de abril de 2020, os quais ficaram à disposição dos interessados pelo 
prazo de lei, conforme avisos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 29/03/2020, 30/03/2020 e 31/03/2020. 
Aprovado, ainda, pelos acionistas presentes, com direito de voto, que o prejuízo 
líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de 
R$ 1.047.612,27 (um milhão, quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e vinte 
e sete centavos), seja levado à conta de “Prejuízos Acumulados”. Item (b): foi 
aprovada, pelos acionistas presentes com direito de voto, a eleição dos seguintes 
membros da Diretoria com mandato de 01 (um) ano ou até nova eleição da Dire-
toria, na forma do Estatuto Social: reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: 
Eugênio Ricardo Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/
MG - MG-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; e reeleitos para cargo de Diretor sem 
designação especial: Wilson Lemos de Moraes Neto, brasileiro, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da identi-
dade expedida pelo IFP/RJ - RG nº 08.014.928-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 
003.177.687/60, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-
901; Álvaro Veras do Carmo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão uni-
versal de bens, contador, portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo 
SESP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço comercial na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901, e Leandro Cardoso Massa, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
identidade do CREA/RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-
19, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901. 
Aprovada, pelos acionistas presentes, com direito de voto, a verba mensal de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) para remuneração dos membros da Diretoria. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: a) foi aprovada, pela unanimidade dos acionis-
tas presentes, o aumento de capital social na forma proposta pela Diretoria, fican-
do registrado que as novas ações emitidas em decorrência do capital social ora 
aprovado foram totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas WLM 
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. e Agropecuária São Se-
bastião do Araguaia Ltda., no ato da Assembleia. Inobstante a subscrição das 
ações emitidas pelos acionistas presentes, fica assegurado aos acionistas ausen-
tes o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta ata, para 
exercerem o direito de preferência de subscrição, na forma do artigo 171, § 1º, 
letra (b) e § 4º, do mesmo artigo, cabendo à Companhia e aos acionistas subs-
critores tomarem as providências necessárias à admissão da subscrição, na 
forma da lei. Quanto o item (b) Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela 
unanimidade dos acionistas presentes, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital Social é de 
R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocen-
tos e quatro reais e oitenta e três centavos), dividido em 2.474.761 (dois milhões 
, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um) ações nomi-
nativas, sendo 1.912.549 (um milhão, novecentos e doze mil e quinhentos e 
quarenta e nove) ordinárias e 562.212 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzen-
tos e doze) preferenciais, sem valor nominal.” Ato seguinte, foi aprovada, pela 
unanimidade dos acionistas presentes, a respectiva consolidação do Estatuto 
Social contemplando a alteração estatutária acima aprovada. Quanto ao Item (c) 
da Assembleia Geral Extraordinária foi dada a palavra aos acionistas e não hou-
ve manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados 
os trabalhos da Assembleia, lavrando-se a presente ata que depois de lida foi 
aprovada e assinada pelos acionistas presentes. WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presiden-
te. Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. - Eugênio Ricardo Araújo 
Costa - Diretor-Presidente. JUCERJA nº 3935654 em 17/09/2020. Estatuto Social 
Consolidado (Aprovado na AGO/AGE de 30/06/2020). Capítulo I - Denominação, 
Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - A denominação da Sociedade é Fartura 
Agropecuária S.A. que reger-se-á pelo presente Estatuto e disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Praia do Flamengo nº 
200 - 19º andar (parte), Bairro Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. § Único: Mediante simples deliberação da Diretoria, a Sociedade 
poderá criar ou extinguir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do ter-
ritório nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a exploração de atividades 
agrícolas, pecuárias e pastoris em todas as suas modalidades, podendo, inclusive , 
operar mediante normais contratos de arrendamento, parceria e compáscuo, 
extração, produção, beneficiamento, comércio, exploração, bem como exportação 
de todos os produtos e subprodutos decorrentes de sua atividade principal, e, 
ainda, a locação de máquinas, veículos e serviços motomecanizados e prestação 

de serviços de mão de obra especializada. § Único: A critério da diretoria a Socie-
dade poderá participar de outras sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da 
Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º 
- O Capital Social é de R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões, setecentos e 
trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), dividido em 
2.474.761 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta  
e um) ações nominativas, sendo 1.912.549 (um milhão, novecentos e doze mil e 
quinhentos e quarenta e nove) ordinárias e 562.212 (quinhentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e doze) preferenciais, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação 
ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágra-
fo 2º - Às ações preferenciais são atribuídos os seguintes direitos: a) prioridade 
no reembolso do capital com direito a prêmio em caso de dissolução da socieda-
de; b) prioridade no recebimento do dividendo mínimo de 25% do lucro líquido; 
c) participação nos lucros remanescentes que forem distribuídos, em igualdade 
de condições com as ações ordinárias e d) participação, sem restrições, no au-
mento de capital por correção monetária. Parágrafo 3º - Os certificados de ações 
serão sempre assinados por dois Diretores ou por 2 (dois) procuradores com 
poderes específicos, podendo a Sociedade emitir títulos múltiplos e cautelas. 
Parágrafo 4º - Os certificados de ações representativas do capital social poderão 
ser desdobrados em tantas cautelas quantas forem solicitadas pelos acionistas, 
efetuando o desdobramento a preço não superior ao respectivo custo que correrá  
por conta do acionista. Capítulo III - Da Administração. Artigo 6º - A Sociedade 
será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, 
acionistas ou não, sendo um o Diretor-Presidente. Os demais Diretores não terão 
designação especial. Parágrafo 1º - O mandato dos Diretores é de 1 (hum) ano, 
admitida a reeleição, devendo permanecer nos respectivos cargos até a posse 
dos eventuais substitutos. Parágrafo 2º - Os Diretores ficam dispensados da 
prestação de caução para o exercício de suas funções. Parágrafo 3º - Os Diretores  
serão investidos mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas 
da Diretoria, dentro de 30 dias seguintes à eleição. Artigo 7º - A Diretoria terá os 
mais amplos poderes de administração necessários à realização dos objetivos 
sociais, observadas as normas legais e estatutárias aplicáveis. Artigo 8º - À Direto-
ria, coletivamente, compete: a) Deliberar sobre a abertura e extinção de filiais, 
agências, escritórios e outras dependências da Sociedade, destacando parte do 
capital para as suas atividades; b) determinar as atribuições específicas de cada 
um dos membros, sem prejuízo das atribuições privativas estabelecidas neste 
estatuto; c) deliberar sobre a escolha e remoção dos Gerentes, Executivos e 
outros empregados de alto nível, assim como a fixação de suas atribuições, 
funções e ordenados; d) a prestação de fiança, aval ou caução, somente possíveis 
em benefício da própria Sociedade ou de empresa a ela pertencente ou coligada. 
Parágrafo Único: Fica expressamente vedado à Diretoria coletivamente e a qual-
quer Diretor individualmente, praticar em nome da Sociedade quaisquer atos 
alheios aos objetivos sociais. Artigo 9º - Será da competência exclusiva do Diretor-
-Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) convocar e presidir 
as Assembleias Gerais; c) representar a Sociedade em Juízo ou fora dele ou 
designar outro Diretor, ou Procurador, para fazê-lo; d) administrar de um modo 
geral os negócios sociais, de conformidade com a orientação geral e os planos 
estabelecidos. Artigo 10 - A alienação, aquisição ou oneração de participação 
societária dependerá da prévia aprovação da Assembleia Geral. Artigo 11 - Os 
atos que impliquem em aquisição, alienação, promessa de compra, promessa de 
venda ou oneração de bens imóveis da Sociedade, dependerá de prévia aprova-
ção da assembleia geral e serão assinados por dois (02) Diretores ou por Procu-
rador com poderes específicos. Artigo 12 - Os contratos de empréstimos e finan-
ciamentos, e os títulos decorrentes, bem como notas promissórias, referentes às 
operações passivas da Sociedade, serão sempre assinados pelo Diretor-Presi-
dente em conjunto com outro Diretor, salvo quando a Diretoria designar outros 
Diretores, ou nomear procurador com poderes específicos para assinar os docu-
mentos atinentes à operação aprovada, observado o disposto no artigo 18. Artigo 
13 - Será sempre exigida a assinatura de dois (02) Diretores ou de um Diretor 
com um Procurador, ou ainda de 2 (dois) procuradores com poderes específicos, 
nos seguintes atos: a) emissão de cheques e movimentação de contas bancárias; 
b) aceite de duplicatas. Artigo 14 - A Sociedade poderá fazer-se representar por 
um Diretor ou por um Procurador com poderes específicos para a prática dos 
seguintes atos: a) endosso de cheques, duplicatas ou quaisquer outros títulos, 
desde que destinados à cobrança, caução ou desconto a crédito da Sociedade; 
b) representar a Sociedade perante as repartições públicas, federais, estaduais, 
municipais e autárquicas, bem como entidades paraestatais; c) retirada de docu-
mentos e valores nos Correios e Telégrafos, empresas de transportes aéreos, 
ferroviários, rodoviários ou marítimos. Artigo 15 - Em caso de impedimento ou 
ausência temporária do Diretor-Presidente, este indicará, entre os demais Direto-
res, o seu substituto, em reunião de Diretoria ou através de simples carta. Pará-
grafo Único: Os demais Diretores, cujas funções serão as que lhes forem atribuídas  
em reunião de Diretoria, substituir-se-ão, uns aos outros, em seus impe dimentos 
ou ausências temporárias. Artigo 16 - Se ocorrer vaga na Diretoria, os Diretores 
remanescentes escolherão o substituto, que exercerá o mandato pelo tempo que 
restava ao substituído, exceto o de Diretor-Presidente, que será eleito pela As-
sembleia Geral. Artigo 17 - As matérias que versarem sobre operações financeiras 
destinadas à obtenção ou concessão de empréstimo pela Sociedade, somente 
serão consideradas aprovadas se contarem com o voto unânime dos Diretores 
presentes. Artigo 18 - Os instrumentos de constituição de procuradores, nos quais 
serão sempre especificados os poderes concedidos e o prazo do mandato, serão 
assinados por dois Diretores, um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor-Presiden-
te, sendo apenas dispensável o requisito do prazo nos mandatos com poderes 
“ad judicia”. Artigo 19 - Os Diretores reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês 
e, extraordinariamente, sempre que convocados pelo Diretor-Presidente. Artigo 
20 - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, das quais constarão, ainda 
que resumidamente, os assuntos tratados e as deliberações tomadas, sempre 
por maioria de votos dos Diretores em exercício. Artigo 21 - A assembleia geral 
que eleger a Diretoria fixará sua remuneração. Capítulo IV - Da Assembleia Geral. 
Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) 
primeiros meses que se seguirem ao término do exercício social e, extraordina-
riamente, a qualquer tempo, sempre que legalmente necessário, ou a critério da 
Diretoria, observadas as prescrições legais e os dispositivos deste Estatuto. Arti-
go 23 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor-Presidente, o 
qual convidará um dos acionistas presentes para Secretário. Artigo 24 - Das As-
sembleias serão lavradas as respectivas atas no livro próprio. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal. Artigo 25 - O Conselho Fiscal, que terá as atribuições que a lei 
lhe confere, será composto de três membros efetivos e três suplentes, todos re-
sidentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fixará a remuneração, 
admitida a reeleição. Artigo 26 - O Conselho Fiscal não terá funcionamento perma-
nente e somente se instalará nos casos e na forma prevista em lei. Capítulo VI - Do 
Exercício Social. Artigo 27 - O exercício social, que coincidirá com o ano civil, 
encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balan-
ço geral para apuração dos lucros ou prejuízos da Sociedade. Parágrafo Único: 
Fica facultado à Diretoria o levantamento de balanços semestrais ou em períodos 
menores, bem como distribuir os respectivos dividendos, observadas prescrições 
legais. Artigo 28 - Dos lucros líquidos verificados, depois de feitas as amortizações 
e provisões recomendadas pelas boas normas de contabilidade, deduzir-se-ão 
5% (cinco por cento) destinados à constituição do fundo de reserva legal, até 
atingir 20% (vinte por cento) do capital social. Artigo 29 - Os acionistas terão di-
reito de receber, como dividendos obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: 
O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Capí-
tulo VII - Da Liquidação da Sociedade. Artigo 30 - A Sociedade entrará em liqui-
dação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o 
modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
durante o período de liquidação e fixar-lhes a remuneração. Artigo 31 - A Assem-
bleia que decidir a dissolução e liquidação dos negócios, poderá estabelecer que, 
respeitados os créditos e direitos de terceiros, o reembolso do valor das ações se 
proceda mediante a partilha do patrimônio social. Certifico que o presente Esta-
tuto Social Consolidado da Fartura Agropecuária S.A. é transcrição fiel do texto 
aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de 
junho de 2020. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020. Leandro Cardoso Massa - 
Presidente da Assembleia. Álvaro Veras do Carmo - Secretário da Assembleia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE
DIRETORIA DA TMZ 4 YOU ASSOCIAÇÃO ESTÉTICA

A Comissão para constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria da
TMZ 4 YOU ASSOCIAÇÃO ESTÉTICA, CONVOCA, todas as pessoas
interessadas, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia
01 de outubro de 2020, às 08h00min em primeira convocação, e às
08h30min em segunda com qualquer número de presentes. A Assembleia
ocorrerá na sede provisória, sito a Estrada do Tindiba, nº 2089, sala 0205,
Rio de Janeiro – RJ, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte
ordem do dia: 1 – Deliberação sobre a fundação da Associação. 2 –
Aprovação do Estatuto Social da entidade; 3- Eleição e posse da 1ª Dire-
toria; 4 – Assuntos de interesse geral.

Pandemia alavancou fusões e aquisições no Brasil
IPOs que foram 
suspensos 
durante a crise 
estão sendo 
retomados

De janeiro a julho deste 
ano, o Brasil registrou 483 
operações de fusões e aqui-
sições, um crescimento de 
4,55% em comparação ao 
mesmo período de 2019. 
Mas diante de um cenário 
ainda de dificuldade finan-
ceira, o que esperar desse 
mercado no próximo se-
mestre? Para Gabriela de 
Ávila Machado, advogada 
líder da área societária do 
escritório Marcos Martins 
Advogados, a alta nas fu-
sões e aquisições é mais 
uma consequência da pan-
demia do novo coronavírus 
no Brasil. 

“Com base nos movi-
mentos recentes do mer-
cado brasileiro e mundial, 
entendo que o mercado de 
fusões e aquisições está 
aquecendo”, afirma a ad-
vogada. Ela observa que 
alguns dos IPOs que foram 
suspensos durante a cri-
se estão sendo retomados 
e os investidores estão se 
mostrando mais confiantes. 
“Além disso, com a baixa 
das taxas de juros e com 
os bancos mais abertos a 
negociações, as possibili-
dades também aumentam. 
Por fim, a tendência é que 
haja uma precificação me-
nor, o que pode ser uma 
ótima oportunidade para 
investidores. Certamente, 
podemos olhar para o futu-
ro com uma visão mais oti-
mista”, acredita. 

Conforme a consultoria 
PwC. apesar de ter havido 
uma queda no mês de abril, 
como reflexo da crise e de 
um forte pessimismo do 
mercado, à medida que a 

pandemia foi registrando 
retração, os números vol-
taram a subir, culminando 
em um aumento expressi-
vo em julho, em patamar 
semelhante ao cenário pré-
-pandemia.

“É notável o quanto a 
confiança do empresário 
determina os rumos da eco-
nomia. O início da pande-
mia deixou muitos barcos 
à deriva. A imprevisibili-
dade é capaz de arruinar 
negócios, que precisam de 
planejamento para sobre-
viverem”, diz a advogada. 
Segundo ela, alguns fatores 
foram decisivos para acele-
rar o mercado de fusões e 
aquisições, como a menor 
taxa de juros da história – a 
3%, em maio deste ano – e 
muitas empresas anuncian-
do seus planos de abertura 
de capital. 

Também lembra que boa 
parte das companhias sofreu 
muito com a crise e não con-
seguiu continuar suas ativi-
dades por si, então optaram 

por se abrir para o merca-
do. “Considerando a des-
valorização do real, muitos 
investidores internacionais 
também enxergaram boas 
oportunidades de negócio 
no Brasil, que passava por 
um momento de fragilidade 
financeira”, conta.

Operações societárias
No primeiro semestre, 

alguns setores registraram 
um maior número de opera-
ções societárias, como o de 
tecnologia, com 182 tran-
sações. Segundo a PwC, 
em sequência aparece o 
setor financeiro e de segu-
ros, com 86 transações, e o 
segmento imobiliário, com 
71. Essas foram justamen-
te as áreas que não tiveram 
de paralisar suas atividades 
devido à quarentena obri-
gatória e puderam continu-
ar em constante desenvol-
vimento.

Assim como toda opera-
ção, as fusões e aquisições 
apresentam riscos, que são 
mapeados por um processo 

chamado de Due Dilligence. 
Nesse estudo, é feita uma 
auditoria completa nas ativi-
dades da empresa, nos âmbi-
tos jurídico, trabalhista, con-
tábil e fiscal. A partir dessa 
análise, é feito um relatório 
para que o comprador possa 
apresentar uma proposta.

“É difícil estimar quanto 
tempo dura todo esse proces-
so, porque isso vai depender 
do tamanho da empresa, dos 
ativos envolvidos e ainda de 
como as responsabilidades 
serão distribuídas. Pode ser 
que, mesmo após o fecha-
mento da operação, ainda 
tenhamos que acompanhar 
contingências em andamen-
to, pagamentos, a conta Es-
crow – também conhecida 
como conta de garantia, 
muito utilizada para acordos 
comerciais com negociações 
de alto risco –, dentre outros 
envolvidos na due diligence, 
na operação ou no contrato”, 
explica Gabriela Ávila.

Segundo ela, a depender 
do tamanho da operação ou 

da atividade das empresas 
envolvidas, pode ser neces-
sária a aprovação do Cade 
ou outras agências, tais 
como Anatel, Aneel, dentre 
outras, e cada um desses 
órgãos possui procedimen-
tos e prazos específicos. 
Portanto, não se trata de um 
processo simples, uma vez 
que irá depender de dife-
rentes fatores em um com-
plexo cenário.

Gabriela Ávila esclare-
ce que o cenário é incerto. 
“Diante de um cenário de 
tamanha imprevisibilida-
de, como enfrentamos hoje, 
além de contar com uma 
due diligence o mais de-
talhada possível, existem 
cláusulas e mecanismos 
de proteção que podem ser 
incluídas para ambas as 
partes, compradora e ven-
dedora. Por exemplo, in-
denização por desistência 
da operação, abatimento 
de preço por alteração do 
estado do target, dentre ou-
tros”, cita.



Grandes empresários preferem 
fechar o capital de suas empresas

Com planos para fechar o capital das suas companhias, 
empresários querem evitar mercados voláteis e investi-
dores cada vez mais ativos. Os principais acionistas de 
algumas dessas empresas já anunciaram US$ 26 bilhões 
em transações para a deslistgem, o que significa um au-
mento de cerca de 2.500% em relação a 2019, segundo 
dados compilados pela Bloomberg. Muitas das operações 
envolvem fundadores ultrarricos que foram ajudados por 
financiamento barato e pelo fraco desempenho das ações 
das suas empresas num momento em que o mercado mais 
amplo está crescendo.

Isabelle Toledano-Koutsouris, responsável por mer-
cados de capital privado para a Europa, Oriente Médio e 
África do UBS,  revela que, “embora tenhamos visto mais 
companhias que decidiram permanecer privadas por mais 
tempo nos últimos dois anos, foi observada tendência em 
que empresas cotadas procuraram fechar o capital,” E 
brinca, “O setor de private equity que se cuide: há alguns 
novos compradores no mercado e eles conhecem os seus 
alvos melhores do que ninguém.”

Proprietários bilionários como o japonês Masayoshi 
Son e o magnata da media francês Patrick Drahi tentam 
recomprar suas ações. Son, presidente do conselho do Sof-
tBank, voltou a estudar a ideia de fechar o capital do con-
glomerado japonês, sempre comparando a lacuna entre o 
valor de mercado de US$ 126 bilhões e o de sua vasta car-
teira de investimentos, o que deixa uma grande frustação. 
Drahi ofereceu 2,5 bilhões de euros para comprar as ações 
que ainda não possui na operadora de telecomunicações 
Altice Europe.

Há duas semanas, a startup alemã Rocket Internet 
anunciou plano de retirar as suas ações das bolsas de 
Frankfurt e Luxemburgo. A empresa, que tem os irmãos 
bilionários Samwer como acionistas, disse que a lista-
gem no mercado já não é a melhor maneira de captar 
recursos e que pode contar com financiamento privado 
para a expansão futura.

Indivíduos ricos buscam essas operações num momento 
em que a atividade geral de acordos permanece estagnada: 
o valor das fusões e aquisições caiu 33% desde janeiro, se-
gundo a Bloomberg. Firmas de private equity, comprado-
ras tradicionais de ativos indesejados, ficaram em grande 
parte à margem: os investimentos caíram 15% neste ano, 
apesar dos volumes recordes de reservas.

China: novas regras não reduzem procura da Ant
A Ant foi atingida por uma série de novas regulamenta-

ções com o objetivo de reduzir riscos no setor financeiro 
online da China. Os reguladores restringiram as fontes de 
financiamento de pequenos empréstimos, limitaram os ju-
ros e impuseram novos requisitos de capital e licença à Ant 
e a outros conglomerados. Enganaram-se os que acredita-
ram que poderia haver uma desmotivação dos investidores 
no IPO da Ant Group, de Jack Ma, que pretende levantar 
pelo menos US$ 35 bilhões - 29,7 bilhões de euros - na sua 
oferta pública inicial (IPO) depois de avaliar o interesse 
junto de investidores, afirmam fontes com conhecimento 
do assunto. O valor coloca a fintech chinesa no caminho 
para uma oferta de estreia recorde.

A Ant elevou a meta do IPO com base numa acima 
das estimativas anteriores de 225 bilhões, Anteriormen-
te, a empresa esperava levantar pelo menos US$ 30 bi-
lhões. A listagem simultânea da Ant em Hong Kong e 
Xangai pode resultar no maior IPO de todos os tempos, 
superando a oferta recorde da Saudi Aramco, de US$ 
29 bilhões. O valor de mercado da Ant poderia superar 
o do Bank of America, e com mais do dobro do tama-
nho do Citigroup. Entre os bancos americanos, apenas 
o JPMorgan Chase é maior, com um valor de mercado 
de US$ 300 bilhões.

A Ant recebeu sinal verde de reguladores em Xangai na 
sexta-feira para prosseguir com a venda pública de ações. 
A empresa com sede em Hangzhou tem uma audiência 
marcada com a Bolsa de Valores de Hong Kong na quinta-
feira para superar o próximo obstáculo, . A Ant não quis 
comentar num comunicado enviado por e-mail.

A Ant, que cresceu a partir da aplicação de pagamentos 
Alipay, agora obtém a maior parte da receita com emprés-
timos rápidos a consumidores, impulsionando os crescen-
tes gastos desse segmento na China. A Ant também gere 
uma empresa de seguros e fundos do mercado monetário, 
além de fornecer pontuação de crédito e serviços tecnoló-
gicos ao setor financeiro.

O Alipay tem 711 milhões de utilizadores ativos, prin-
cipalmente na China, que usam a plataforma para com-
prar de tudo, desde um café rápido até propriedades, tendo 
gerado US$ 17 triliões em pagamentos nos 12 meses até 
junho.

Cyrela toma mais grana do mercado
A ação da Cury estreou na B3 na sessão desta segunda-

feira em baixa de 4,81% a R$ 8,90. A incorporadora fixou 
na última quinta-feira o preço de sua ação a R$ 9,35 em 
sua oferta pública inicial (IPO), levantando R$ 977,5 mi-
lhões. O preço ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de 
R$ 11,00 a R$ 14,30. Dos recursos captados, só R$ 170 
milhões vão para a empresa, pois o restante foi para a co-
missão dos bancos Itaú, Bank of America e Caixa e para os 
executivos Fabio Cury, Paulo Curi e Leonardo Cruz foram 
os vendedores na tranche secundária.

O governo acha que o brasileiro é tolo e quer porque 
quer recriar a CPMF. Quantos milhões deixou de arreca-
dar por não ter criado um importo sobre essas vendas ab-
surdas de ações?  
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COOPERATIVA MOURISCO CENTER
 COOPERATIVA DE CONSUMO E TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTO-

NOMOS DE TAXI MOURISCO CENTER DE BOTAFOGO - RJ LTDA 
Rua Marechal Niemayer , 06-Loja C - CEP 22.251-060 - Botafogo - Rio de janeiro - RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa de Consumo e Trabalho dos Motoristas Autonomos 
de Táxi Mourisco Center de Botafogo-RJ, Nire 33.4.0004832-6 usando das atri-
buições que lhe confere o estatuto social e de conformidade com o conselho de 
administração, convoca os senhores cooperados que nesta data são em numero 
de 92 em condições de votar para se reunirem em assembléia geral extraordi-
nária a ser realizada no dia 24 de outubro de 2020, na rua Lopes da Cruz, 448 
- Meier - Rio de Janeiro - RJ, por falta de espaço em nossa sede , e , por se tra-
tar de assembleia exclusiva para eleição, a mesma iniciara as 10:00 horas com 
previsão de término para as 11:30 horas , e o cooperado que chegar após este 
horario, tambem terá direito a votar. ORDEM DO DIA: 1º) votação para escolha 
do conselho de administração, onde este irá administrar a cooperativa no man-
dato de 01/01/2021 a 31/12/2022. 2º) votação para escolha do conselho de ética 
e disciplina para o mandato de 01/01/2021 a 31/12/2022. 3º) votação do conse-
lho deliberativo para o mandato de 01/01/2021 a 31/12/2022. 4º) conselho fiscal 
que será composto em plenário para o mandato de 01/01/2021 a 31/12/2022.
Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 2020.  Marcio de Oliveira Mitidieri - Presidente.

CARTÓRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Marisa Simões Mattos Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com 
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, sala 211 2013 215 D 
CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2378 e-mail: 
cap01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Cobrança, de nº 0272171-22.2007.8.19.0001 (2007.001.266348-0), 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DA TIJUCA em face 
de ALBERTO BARROS CASEDA, objetivando INTIMAÇÃO. Assim, 
pelo presente edital INTIMA o réu ALBERTO BARROS CASEDA, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, acerca da penhora sobre o direito 
à aquisição do apartamento 1602, bloco n° 3, na Rua Moraes e Silva n° 
51, com a fração de 215/100.000 do terreno e com direito a uma vaga de 
garagem, situada no local destinado, indistintamente, na Gar. Elevada do 
mesmo Bloco, registrado sob matrícula n° 31.569, no 11º Ofício de Registro 
de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, e que ALBERTO BARROS 
CASEDA - CPF/MF n° 937.966.687-04 - e ANA MARIA CUNHA CASEDA - 
CPF/MF n° 851.767.457-04 - foram instituídos como depositários do referido 
bem, dando ciência de que, em querendo, dispõe do prazo de quinze (15) 
dias para oferecimento de impugnação e de que não poderá dispor do bem 
sem a prévia autorização deste Juízo, sob as penas da Lei. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos oito dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte. Eu, Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/30329, digitei. E eu, Fernando Antonio dos Santos - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9863, o subscrevo.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Ficam os sócios da sociedade CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
EPP, sociedade empresária inscrita no CNPJ/ME sob o número 08.691.703/
0001-15, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, número 7899, bloco 2, salas 201 e 202, CONVOCADOS, nos
termos da Cláusula Nona, Parágrafo Único, do Contrato Social da socie-
dade, combinada com a Cláusula Décima, para a realização de Assembleia
Geral de Sócios, a se realizar na sede da sociedade, no dia 30 de
setembro de 2020, em primeira convocação as 14 (quatorze) horas e
segunda convocação as 15 (quinze) horas, para tratar da exclusão de
sócio em razão (i) de seu total e completo afastamento da sociedade, (ii)
de sua situação cadastral que hoje prejudica a sociedade, (iii) facultar ao
sócio apresentação de argumentos que impeçam a sua exclusão, os
quais serão apreciados na Assembleia, pelo que se mostra imperioso o
seu comparecimento e exercício do direito de defesa. Todos os detalhes
e os documentos da sociedade e que suportam o quanto a ser debatido
na referida Assembleia encontram-se a disposição de qualquer sócio na
sede da sociedade, podendo ser encaminhados via eletrônica por qual-
quer dos administradores, se assim for requerido pelo sócio. Fica desde
já facultado aos sócios, que assim desejarem, a participação via chama-
da de vídeo pelo aplicativo Zoom através do link que poderá ser obtido
junto a administração da sociedade nos telefones: (21) 2408-5511 / (21)
2431-4452. Os sócios autorizam desde já que a Assembleia seja gravada
para arquivo na sede da sociedade em mídia eletrônica.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020.
CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA EPP

Leonardo de Melo Veiga e Luiz Fernando Deluiz
Sócios Administradores

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL DE MADUREIRA

AV. ERNANI CARDOSO 152 2º ANDAR CASCADURA,
RIO DE JANEIRO - Tel.: (21) 2583-3546 -

E-mail: mad06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO

COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO

MORADA NELSON MANDELLA em face de ARI DE MORAES
REGO - PROCESSO Nº 0011244-82.2009.8.19.0202,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) RICARDO LAFAYETTE CAMPOS – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ARI DE MORAES REGO - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICA: Leilão
Eletrônico (ONLINE/VIRTUAL) Disponibilizado no portal/site
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos
Art. 887 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art.
11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, estará
disponível com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação,
que será encerrado no dia 06/10/2020 às 12:00h e, não
havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será
encerrado no dia 13/10/2020 às 12:00h. DO BEM A SER
LEILOADO: (Laudo de Avaliação às fls. 174/177): Apartamento
508, situado à Avenida dos Italianos, 936, Rocha Miranda,
Rio de Janeiro, matricula nº 113.512 do 8° Registro de Imóveis
da Capital/RJ e inscrição n° 1.915.537-3 na Secretaria da
Fazenda Municipal (IPTU). (...) VALORAÇÃO: Após o tratamento
das amostras, chegou-se ao valor de R$220.000,00 (Duzentos
e vinte mil reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ARI DE
MORAES REGO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE
DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 05 de Agosto de 2020. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) RICARDO
LAFAYETTE CAMPOS – Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS

RUA CARMELA DUTRA, 678, AGRIÕES, TERESOPOLIS-RJ
Tel.: (21) 3644-7785 - E-mail: ter01vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO

DO EDIFICIO SÃO MARCOS em face de PAULO CESAR VALDEZ
JUNIOR - PROCESSO Nº 0001302-85.2014.8.19.0061,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CARLO ARTUR BASILICO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - PAULO
CESAR VALDEZ JUNIOR - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA 
MODALIDADE ELETRÔNICA: Leilão Eletrônico (ONLINE/VIRTUAL)
Disponibilizado no portal/site do Leiloeiro
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do
CNJ nº 236 de 13/07/2016, estará disponível com no mínimo 05
(cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 06/10/2020
às 15:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o
Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
que será encerrado no dia 13/10/2020 às 15:30h. DO BEM A SER
LEILOADO: Apartamento 111, do Condomínio do Edifício São
Marcos, na Rua Coronel Borges, nº 208 – Vale Paraíso –
Teresópolis/RJ. Matriculado sob o nº 18852 no 3º RGI de
Teresópolis e inscrito na Prefeitura sob o nº: 01519801. (...)Que
avalio em R$ 290.600,00 (Duzentos e noventa mil e seiscentos
reais) correspondentes a 90.815,33 UFIR, que atualizadas nesta
data perfaz a quantia de R$ 322.848,52 (Trezentos e vinte e dois
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (PAULO CESAR
VALDEZ JUNIOR) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 26 de Agosto de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo __. (ass.) CARLO ARTUR BASILICO – Juiz de Direito

BCE mostra recuperação da economia chinesa
A economia chinesa teve 

uma recuperação relativamente 
rápida depois de ter chegado ao 
seu ponto mais baixo no pri-
meiro trimestre do ano devido 
à pandemia da Covid-19, citou 
um artigo publicado pelo Ban-
co Central Europeu (BCE).

A atividade econômica da 
China subiu de um mínimo de 
cerca de 20% dos níveis nor-
mais em fevereiro de 2020 para 
90% em apenas três meses, in-
formaram os analistas do BCE 
no artigo, citando tanto dados 
tradicionais quanto indicadores 
econômicos não convencionais 
de alta frequência.

O artigo revelou que o setor 

manufatureiro se recuperou 
mais cedo do que o de servi-
ços. Enquanto os setores de 
manufatura e construção vol-
taram à capacidade quase total 
no decorrer de maio, os seto-
res de serviços como turismo, 
viagens de negócios e eventos 
culturais e esportivos que es-
tão associados à interação fí-
sica próxima, permaneceram 
abaixo da capacidade anterior 
à epidemia.

O texto também indicou 
que alguns componentes da 
demanda doméstica estão 
mostrando sinais de fortale-
cimento. Destacou o cresci-
mento das vendas de auto-

móveis, que pode refletir um 
afastamento do transporte 
público para clientes priva-
dos, bem como um aumento 
nas vendas de veículos co-
merciais como caminhões e 
veículos de construção em 
meio ao aumento dos gastos 
com infraestrutura.

A curto prazo, as perspec-
tivas econômicas da China 
dependerão da resiliência da 
demanda interna na presença 
de maior incerteza e da evo-
lução do ambiente externo, 
incluindo a recuperação dos 
principais parceiros comer-
ciais, previram os analistas.

Conforme a agência Xi-

nhua, as incertezas permane-
cem quanto à curva de infec-
ções pela Covid-19 no outono 
e inverno e a disponibilidade 
de uma solução médica, ob-
servou o artigo. Além disso, 
as pandemias podem ter efei-
tos duradouros na economia 
através de uma maior econo-
mia preventiva e menos opor-
tunidades de investimento.

“Em vista do crescente 
papel da China na determi-
nação do crescimento global, 
os fatores incertos em torno 
da recuperação da China são 
de extrema importância para 
as perspectivas econômicas 
mundiais”, concluiu o artigo.

ABFintechs produz material didático para explicar open banking
A implantação da primei-

ra fase do Open Banking já 
tem data para acontecer, dia 
30 de novembro. A Asso-
ciação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs)com apoio do 
Banco Central está lançando 
uma cartilha didática para 
explicar de forma simples 
cada fase da implantação do 
novo sistema.

A cartilha, que tem con-
teúdo desenvolvido pela 
ABFintechs, explica como o 

Open Banking pode benefi-
ciar a população, promoven-
do um ambiente de inclusão 
financeira mais saudável e 
competitivo. “Nossa ideia 
era criar um material de fá-
cil entendimento para que as 
pessoas possam se informar 
sobre o assunto com uma 
linguagem simples e direta. 
Dessas coisas que as pessoas 
compartilham no whatsapp”, 
comenta Ingrid Barth, dire-
tora executiva da associação 

e cofundadora do Linker, à 
frente do projeto.

O material é gratuito e 
está disponível para down-
load neste link. “Vamos fa-
zer um conteúdo para cada 
uma das fases previstas de 
implantação. O próximo vo-
lume da cartilha já está em 
preparação. Estamos muito 
animados.” finaliza Ingrid.

O open banking foi regula-
mentado pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) e o 

Banco Central (BC) em maio. 
A implementação começa em 
novembro deste ano e o cro-
nograma prevê várias fases 
com conclusão estimada em 
outubro de 2021.

O open banking é o com-
partilhamento de dados e 
serviços bancários, com au-
torização dos clientes, entre 
instituições financeiras por 
meio da integração de pla-
taformas e infraestruturas de 
tecnologia. 

CVM realiza eventos sobre criptoativos e pirâmides financeiras 
Em outubro, a Comissão de 

Valores Imobiliários (CVM) 
realizará apresentações on 
line para explicar sobre crip-
toativos e pirâmides finan-
ceiras. Os eventos marcarão 
a semana especial dedicada à 
educação financeira que ocor-
rerá entre 5 e 11/10

“As transmissões ao vivo 
darão a chance de debater 

temas importantes, como 
educação financeira, primei-
ros passos nos investimen-
tos, pirâmides financeiras, 
fraudes, criptoativos, blo-
ckchain, fintechs e o papel 
da CVM no mercado de ca-
pitais”, explicou a autarquia.

“No momento em que o 
número de investidores no 
Brasil alcança patamares 

inéditos e, ao mesmo tempo, 
crescem ofertas irregulares 
e golpes financeiros, a edu-
cação financeira ganha ain-
da mais importância como a 
primeira linha de defesa do 
investidor. Foi pensando nos 
investidores que a Semana 
Mundial do Investidor foi 
lançada pelas Comissões de 
Valores Mobiliários de mais 

de 80 jurisdições em todo o 
mundo. Com a pandemia, a 
maioria dos eventos será rea-
lizada de forma remota e nas 
redes sociais, o que permitirá 
alcançar um número maior 
de interessados”, comenta o 
Superintendente de Proteção 
e Orientação aos Investidores 
(SOI) da CVM, José Alexan-
dre Vasco.
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Ato contra a privatização da Caixa
Como parte de uma série 

de mobilizações contra a 
privatização da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF),  a 
partir das 19h desta quar-
ta-feira representantes do 
Congresso Nacional, da 
sociedade civil e do mo-
vimento sindical, além de 
artistas, esportistas e ex-
presidentes do banco se 
reúnem em um Grande Ato 
em Defesa da Caixa, coor-
denado pela Federação Na-
cional das Associações do 
Pessoal da Caixa (Fenae), 
transmitido pela página da 
entidade no Facebook

A federação alerta que 
ao mesmo tempo em que 
Bolsonaro diz que não vai 
vender o banco público, a di-
reção da estatal dá continui-
dade ao processo de abertura 
de capital da Caixa Seguri-
dade. Durante live em redes 
sociais, na última semana, 
o presidente afirmou que a 
Caixa, o Banco do Brasil e 

a Casa da Moeda não serão 
privatizados. No entanto, por 
meio de um Fato Relevante 
enviado à Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), 
dia 15, a Caixa Seguridade 
informou que a assembleia 
geral extraordinária da sub-
sidiária aprovou o desdobra-
mento das ações de emissão 
da empresa — uma maneira 
de tornar o preço mais aces-
sível aos investidores.

Com isso, o número de 
ações ordinárias (que dão di-
reito a voto nas assembleias 
da empresa) em que se divi-
de o capital da companhia 
passará de R$ 1,2 bilhão 
para R$ 3 bilhões. “As ações 
resultantes do desdobra-
mento aprovado conferirão 
integralmente aos seus titu-
lares os mesmos direitos das 
ações ordinárias existentes, 
inclusive em relação à dis-
tribuição de dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio e 
eventuais remunerações de 

capital que vierem a ser dis-
tribuídas pela companhia”, 
diz o Fato Relevante.

Para o presidente da Fe-
nae, Sérgio Takemoto, o go-
verno fala uma coisa e faz 
outra. “Se não vai privatizar, 
por que editou uma medida 
provisória (MP 995) permi-
tindo a venda de partes da 
Caixa? Todas essas ações 
contraditórias entre o que 
Bolsonaro diz e o que sua 
equipe faz têm a intenção 
de confundir a população”, 
analisa. “Ele (Bolsonaro) diz 
que não vai privatizar a Cai-
xa. Mas, a realidade é que 
o governo dá passos largos 
rumo à venda da estatal. Bas-
ta ver as ações orquestradas 
com a direção da Caixa. Mal 
Bolsonaro editou a MP 995, 
o banco soltou dois Fatos 
Relevantes dando prossegui-
mento à abertura de capital 
da Caixa Seguridade. A pri-
vatização do banco, portan-
to, já começou”, acrescenta.

B3 fecha no azul, revertendo queda no dia anterior
A bolsa de valores bra-

sileira, a B3, fechou no 
azul nesta terça-feira, após 
iniciar o dia em queda. No 
exterior, o clima é de fragi-
lidade diante das preocupa-
ções do mercado financeiro 
com o aumento nos casos 
de coronavírus. O Iboves-
pa teve alta de 0,31%, a 
97.293 pontos. Conforme 
o G1, na segunda-feira, a 
bolsa fechou em queda de 
1,32%, a 96.990 pontos, 
menor nível de fechamento 
desde 3 de julho. No mês, 

o Ibovespa acumula bai-
xa de 2,09%. No ano, 
tem perda de 15,87%.

No exterior, preocupações 
sobre o aumento de casos 
de coronavírus na Europa e 
uma recuperação econômica 
instável continuavam a pesar 
nos mercados. As principais 
bolsas da Europa e dos EUA, 
assim como o petróleo, se 
recuperavam apenas parcial-
mente da queda na véspera.

No Comitê de Serviços 
Financeiros da Câmara dos 
EUA, o secretário do Te-

souro, Steven Mnuchin, e 
o presidente do Fed, Jero-
me Powell deram reforço à 
possibilidade de mais em-
préstimos a pequenas em-
presas, mas detalhes ficam 
vagos e desanimaram o in-
vestidor.

Na Europa, as bolsas fe-
charam em alta, com os prin-
cipais índices se recuperando 
parcialmente de uma liquida-
ção desencadeada por temores 
de novos lockdowns à medida 
que os casos de Covid-19 au-
mentam em todo o continente. 

Bunge faz parceria com a Orbia
A multinacional Bunge, 

uma das maiores de agrone-
gócio e alimentos do mundo, 
anunciou nesta terça-feira 
parceria com a Orbia que 
abre caminhos para a origi-
nação de grãos por meio da 
plataforma digital no Brasil. 
A notícia é da Reuters. A 
companhia disse que será a 
primeira trading no Brasil a 
realizar operações do gêne-
ro, mas não detalhou a ope-
ração. “Como a originação 
digital é uma coisa muito 
nova, inédita, é difícil traçar 
previsões. Vai depender do 
comportamento do merca-
do”, afirmou a empresa.

A originação por meio de 
negócios tradicionais con-
tinua, mas a parceria com 
a Orbia, uma joint venture 
entre a Bayer e a Bravium, 
abre uma nova opção ao 

produtor para comercializar 
online, esclareceu a Bunge, 
que origina cerca de 25 mi-
lhões de toneladas de grãos 
anualmente no Brasil.

“O agronegócio sempre 
foi muito inovador da por-
teira para dentro e, agora, a 
Bunge está liderando o mo-
vimento de modernização 
dos processos de comercia-
lização e transporte da por-
teira para fora”, disse o dire-
tor de Originação da Bunge, 
Roberto Marcon, em nota.

“Com essa parceria, esta-
mos revolucionando a forma 
de fazer negócios para res-
ponder às demandas na ve-
locidade que o mercado re-
quer, nos preparando para o 
futuro, investindo em ações 
que nos colocam à frente no 
processo de inovação do se-
tor”, acrescentou Marcon.

A Orbia reúne a possibili-
dade da compra e venda de 
insumos, comercialização de 
commodities e programa de 
pontos, de forma a acompa-
nhar a jornada do produtor, 
desde o planejamento da 
produção até a comerciali-
zação da sua safra, disse a 
Bunge.

A plataforma possui 170 
mil usuários, o que corres-
ponde a 70% da área plan-
tada no Brasil, e 117 canais 
de distribuição cadastrados. 
,“Com essa parceria, a Bun-
ge aporta seu conhecimento 
em commodities, adminis-
tração de risco e força logís-
tica à plataforma, além de 
tornar a Orbia o marketpla-
ce com o maior footprint de 
silos e fábricas de processa-
mento de soja no país”, des-
tacou.

BNDES: US$ 100 mi para energia eólica no Brasil
Recursos captados de 

banco japonês financiará o 
atendimento a mais de 700 
mil domicílios. O Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico Social 
(BNDES) captou na últi-
ma sexta-feira (18), US$ 
100 milhões com o Banco 
Japonês para a Cooperação 
Internacional (Japan Bank 
for International Coopera-
tion - JBIC) para financiar 
energia eólica no Brasil.

O JBIC é uma institui-
ção financeira integralmen-
te controlada pelo governo 

do Japão que desempenha 
importante papel na execu-
ção da política de coopera-
ção econômica do governo 
japonês, apoiando o desen-
volvimento estável e sus-
tentável dos países estran-
geiros. Assim, promove o 
fortalecimento das relações 
econômicas entre o Japão e 
a comunidade internacional.

Segundo o BNDES, os 
recursos captados permiti-
rão alavancar o apoio a 12 
parques eólicos nos estados 
da Bahia e de Pernambuco, 
com capacidade instalada 

total de 331,85 MW e in-
vestimentos que ultrapassam 
R$ 2 bilhões. Estima-se que 
serão atendidos mais de 737 
mil domicílios brasileiros 
com o fornecimento de ener-
gia limpa e renovável gerada 
pelos projetos.

“Com esta operação, o 
BNDES dá continuidade a 
estratégia de diversificação 
de fontes de financiamen-
to e de atrair recursos que 
promovam projetos susten-
táveis no Brasil”, afirma a 
diretora de Finanças, Bian-
ca Nasser.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 28/04/2020, 
às 11h:00, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), na Av. Bartolomeu Mi-
tre nº 336, sl. 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes 
de 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei 
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto 
Social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; Secretário: Sr. 
Ricardo Villela Abreu dos Santos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) 
a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) o aumento de capital da Cia., no valor 
total de R$ 11.763.184,06, mediante a emissão de 9.982.166 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; (iii) a alteração da redação do caput do Art. 5 
do Estatuto Social da Cia., em virtude do aumento de capital deliberado no item 
(ii) acima; (iv) a consignação do pagamento do crédito remanescente de Juros 
sobre Capital Próprio da Cia. em favor dos acionistas; e (v) a consolidação do 
Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas 
e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela totalidade dos acionistas da Cia.: (i) 
A lavratura da ata em forma de sumário. Os acionistas aprovam a lavratura da 
presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei das S.A.(ii) O 
aumento de capital da Cia. no valor total de R$ 11.763.184,06, mediante a 
emissão de 9.982.166 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Resolvem os acionistas aprovar o aumento de capital da Cia. que passa dos atu-
ais R$ 240.000.000,00, dividido em 292.666.284 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, para R$ 251.763.184,06, dividido em 302.648.450 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento, portanto, no valor total 
de R$ 11.763.184,06, mediante a emissão de 9.982.166 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal pelo preço de emissão de R$ 1,178420 por ação, 
fixado nos termos do Art. 170 § 1º, inciso II, da Lei das S.A. a. As 9.982.166 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ora emitidas, pelo preço de 
subscrição total de R$ 11.763.184,06, são totalmente subscritas pelos acionistas 
Austral Participações II S.A. e International Finance Corporation, e por eles 
integralizadas mediante a capitalização de parte dos créditos detidos por cada 
um dos referidos acionistas contra a Cia., a título de Juros sobre Capital Pró-
prio declarados e não pagos, conforme devidamente registrados na contabilida-
de da Cia., cuja distribuição foi deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária 
da Cia., realizada em 30/12/2019, às 10h:00, arquivada na JUCERJA sob o nº 
00003835260, em sessão do dia 15/01/2020, conforme Boletins de Subscrição 
constantes dos Anexos I e II. b. Os acionistas Fundo de Investimento em Par-
ticipações Terra Brasis RE 1 – Multiestratégia, Fundo de Investimento em 
Participações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia, Brasil Plural Holding de 
Seguros e Resseguros Ltda., Rodolfo Riechert e André Schwartz, neste ato, 
consignam que o aumento de capital social, ora aprovado, é realizado com a sua 
expressa anuência e concordância, renunciando expressamente e de maneira 
irrevogável e irretratável, neste ato, a qualquer direito de preferência, ou similar 
que lhe sejam assegurados, na subscrição das novas ações da Cia. emitidas em 
razão do aumento de capital ora aprovado. c. Resolvem ainda os acionistas au-
torizar os diretores da Cia. a tomarem todas as providências necessárias para o 
registro do referido aumento de capital, ratificando, desde já, todos os atos prati-
cados neste sentido. (iii) A alteração da redação do caput do Art. 5 do Estatuto 
Social da Cia.. Resolvem os acionistas aprovar a alteração da redação do caput 
do Art. 5 do Estatuto Social da Cia., de forma a formalizar o aumento de capital 
aprovado no item (ii) acima. Tendo em vista as deliberações aprovadas, o Art. 
5 passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5 – O capital social é de 
R$ 251.763.184,06, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 302.648.450 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (iv) A consignação do pa-
gamento do crédito remanescente de Juros sobre Capital Próprio da Cia. 
em favor dos acionistas. Após a aprovação do aumento do capital social da 
Cia., conforme deliberado no item (ii) acima, em razão da capitalização parcial 
dos créditos de Juros sobre Capital Próprio da Cia. detidos por determinados 
acionistas, consignar que será pago o valor total de R$ 3.391.237,98 a título de 
crédito remanescente de Juros sobre Capital Próprio da Cia., conforme aprovado 
pela AGE da Cia., realizada em 30/12/2019, às 10:00 horas, conforme indicada 
no item (ii.a) acima, o qual será pago pela Cia. aos acionistas nesta data, da 
seguinte forma, sendo que os valores a seguir indicados estão líquidos de im-
posto de renda retido na fonte, à alíquota de 15%, com exceção dos acionistas 
comprovadamente imunes ou isentos, conforme estabelece a Lei nº 9.249/1995: 
(a) o International Finance Corporation faz jus ao valor de R$ 93.378,68; (b) 
a Brasil Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda. faz jus ao valor de R$ 
1.114.868,83, (c) o Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis RE 1 
– Multiestratégia faz jus ao valor de R$ 1.294.127,24; (d) o Fundo de Investimen-
to em Participações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia faz jus ao valor de R$ 
575.167,65; (e) o Sr. Rodolfo Riechert faz jus ao valor de R$ 217.173,37; (f) o Sr. 
André Schwartz faz jus ao valor de R$ 96.521,54; e (g) a Austral Participações II 
S.A. faz jus ao valor de R$ 0,67. (v) A consolidação do Estatuto Social da Cia.. 
Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, os acionistas decidiram conso-
lidar o Estatuto Social da Cia., que como Anexo III é parte integrante desta ata. 6. 
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais haven-
do a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire – Presidente e Sr. Ricardo Villela 
Abreu dos Santos – Secretário. Acionistas presentes: Austral Participações II S.A., 
Brasil Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda., Fundo de Investimento em 
Participações Terra Brasis RE 1 – Multiestratégia, Fundo de Investimento em Par-
ticipações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia, Rodolfo Riechert, André Schwartz 
e International Finance Corporation. Certifico que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 28/04/2020. Bruno de Abreu Freire - Pre-
sidente; Ricardo Villela Abreu dos Santos - Secretário. Certidão: Jucerja reg. 
sob o nº 3927793 em 02/09/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. 
Estatuto Social da Austral Resseguradora S.A. Cap. Primeiro - Nome, Objeto, 
Sede e Duração: Art. 1 - A Cia. tem a denominação de AUSTRAL RESSEGURA-
DORA S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
aplicáveis. Art. 2 - A Cia. tem por objeto a exploração de operações de resseguros 
e retrocessão em todos os ramos de seguro, conforme definidos na legislação vi-
gente, em todo o território nacional e no exterior, podendo participar como sócia ou 
acionista de outras sociedades. Art. 3 - A Cia. tem sede e foro na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 
401, Leblon, CEP 22.431-002, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escri-
tórios de representação, observadas as disposições legais aplicáveis. Art. 4 - A 
Cia. terá duração por tempo indeterminado. Cap. Segundo - Do Capital Social: 
Art. 5 - O capital social é de R$ 251.763.184,06, totalmente subscrito e integraliza-
do, dividido em 302.648.450 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 
Primeiro - A Cia. poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem 
como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as 
demais, no limite permitido em lei. § Segundo - As ações não poderão ser onera-
das em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acio-

nistas. § Terceiro – A Cia. é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo 
existir títulos da Cia., dessa natureza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária 
confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, 
sendo vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. Cap. Terceiro - Da 
Assembléia Geral: Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Cia., 
reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, até 31 de março de cada ano, para: 
(i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos ad-
ministradores e parecer do conselho fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; (iii) eleger os administradores e membros do conselho fiscal, quando 
for o caso; e (iv) deliberar sobre outras matérias de sua competência, definidas em 
lei; e (b) Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 
- A Assembleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos membros do 
Conselho de Administração, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de acio-
nistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. § Primeiro - A convo-
cação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, no mínimo, contendo, 
além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia, e, no caso de 
reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria. § Segundo - A primeira convo-
cação da Assembleia Geral deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no 
mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a 
Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com 
antecedência mínima de 5 dias. § Terceiro - Independentemente das formalida-
des previstas nos §s primeiro e segundo acima, será considerada regular a As-
sembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - A Assembleia 
Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s) que represente(m) 
no mínimo 1/4 do capital votante da Cia. e, em segunda convocação, com qual-
quer número. Art. 10 - A Assembleia Geral será presidida por qualquer dos Direto-
res em exercício da Cia., que convidará qualquer dos presentes à Assembleia 
Geral para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se repre-
sentar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que 
seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. § Único - A prova da represen-
tação deverá ser depositada na sede da Cia. até o momento da abertura dos tra-
balhos da Assembleia. Art. 12 - A Assembleia Geral tem poderes para decidir to-
dos os negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as resoluções que julgar 
convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os 
poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para delibera-
ção seja das Assembleias Gerais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei 
n° 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das So-
ciedades por Ações”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos casos 
especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no § único abaixo, as 
decisões das Assembleias Gerais de Acionistas serão aprovadas por maioria sim-
ples dos votos dos presentes. § Único - A aprovação de qualquer das seguintes 
matérias dependerá do voto afirmativo dos acionistas que representem, pelo me-
nos, 70% do capital social da Cia.: (i) o aumento do capital social da Cia. (exceto 
para capitalização de reservas ou conforme exigido pela legislação aplicável), re-
dução do capital social da Cia., permuta de ações de qualquer natureza, resgate 
ou recompra de ações, para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, 
emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Cia., sejam ou não conver-
síveis em ações, inclusive, mas não limitado a: a criação e a emissão de ações 
preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, opções de compra ou opções de 
subscrição; (ii) a aprovação da emissão de partes beneficiárias; (iii) a alteração de 
qualquer dispositivo do Estatuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorpo-
ração ou reorganização da Cia. em ou com outra sociedade, transformação em 
um novo tipo societário ou outra forma de reorganização societária; (v) a aquisi-
ção, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; 
(vi) o resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim. como qualquer 
alteração na estrutura de capital da Cia.; (vii) o requerimento de falência ou a 
apresentação do pedido de recuperação judicial em nome da Cia.; (viii) a liquida-
ção e a dissolução da Cia.; (ix) a realização de qualquer cessão em benefício de 
qualquer credor da Cia., no caso de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou 
prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas 
relativas estritamente ao curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividen-
dos da Cia.; (xii) a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e 
planos de compensação para os executivos da Cia.; (xiii) a eleição e destituição de 
auditores independentes; (xiv) aprovação de transações de afiliadas ou de empre-
sas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital detido pela Cia.; (xv) ven-
da ou troca de toda ou de uma Parte Significativa da Cia. (“Parte Significativa” 
entendida como ativos que rendem 20% ou mais do lucro da Cia.), inclusive con-
tratos com clientes ou fornecedores e direitos de propriedade intelectual; (xvi) a 
aquisição, alienação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos valores exce-
dam o montante de R$ 1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modificação dos 
objetivos e negócios da Cia.. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, 
que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro pró-
prio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. Quarto - Da Adminis-
tração: Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Cia. compete ao 
Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um 
mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos. § Primeiro - Cabe à Assembleia Geral 
fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. § 
Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assina-
tura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicável. Seção II 
– Conselho de Administração: Art. 16 - O Conselho de Administração será com-
posto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral de 
Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 anos, per-
mitida a reeleição. § Único – Os conselheiros poderão ser ou não residentes no 
País. Os Conselheiros não residentes constituirão procuradores residentes no 
Brasil, conforme determinado pelo art. 146, § segundo, da Lei das Sociedades por 
Ações. Art. 17 - O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros um 
Presidente e um Vice-Presidente. As reuniões do Conselho de Administração se-
rão presididas por qualquer dos membros do Conselho de Administração, que 
convidará qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de Administração 
para secretariar os trabalhos. Art. 18 - Os Conselheiros serão investidos nos seus 
cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de 
Administração e após apresentarem a documentação exigida por Lei, permane-
cendo no exercício de suas respectivas funções até que seus substitutos sejam 
empossados. Art. 19 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer membro 
do Conselho por mais de 30 (trinta) dias, os demais conselheiros indicarão o subs-
tituto do conselheiro impedido ou ausente. O substituto exercerá as funções em 
caráter temporário, até a cessação do impedimento ou ausência ou realização da 
Assembleia Geral dos Acionistas que for convocada para deliberar a respeito. § 
Único – Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração 
substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências ou 
impedimentos ocasionais. Art. 20 - Os cargos no Conselho de Administração se-
rão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 21 - O Conse-
lho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou 
pela maioria de seus membros. As reuniões serão convocadas, por escrito, admi-
tida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedência mínima de 5 dias, podendo 

realizar-se independentemente de convocação escrita quando houver compareci-
mento de todos os seus membros. As deliberações do Conselho serão tomadas 
por maioria simples de voto, observado o quórum de instalação de mais da meta-
de dos Conselheiros eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a 
produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas no Registro de Comércio e 
publicadas. § Primeiro – Os membros do Conselho poderão, ainda, participar de 
tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, ou ou-
tro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados presen-
tes à reunião. § Segundo – Os membros do Conselho de Administração que 
participem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima deverão confirmar seus 
votos através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente ou, em sua 
ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile 
ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, 
o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, 
ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do(s) 
referido(s) membro(s). Art. 22 - O Conselho de Administração terá por objeto: (i) 
fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia., aprovando 
planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) convocar 
a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; (iii) eleger e 
destituir os Diretores da Cia., fixando-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão 
dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia.; (v) solicitar 
informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer 
outros atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da 
Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; (vii) propor alterações do 
Estatuto, em especial as que implicarem modificações do Capital Social; (viii) au-
torizar a aquisição e alienação dos bens do ativo permanente e a constituição de 
ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o dis-
posto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores independentes; (x) 
deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto Social da Cia., re-
solvendo os casos omissos. Seção III – Diretoria - Art. 23 - A Diretoria, eleita pelo 
Conselho de Administração, será composta por no mínimo 2 e no máximo 5 mem-
bros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem 
designação específica. § Primeiro - Em suas ausências ou impedimentos tempo-
rários, os Diretores serão substituídos de acordo com a indicação do Conselho de 
Administração. § Segundo - Em caso de vacância do cargo de Diretor, o Conselho 
de Administração será imediatamente convocado para eleição do substituto, de 
forma a preencher o mínimo de cargos de Diretoria exigido por este Estatuto So-
cial. § Terceiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Art. 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer 
dos Diretores por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência 
com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum 
de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. § Primeiro - A 
convocação de que trata o caput deste Art. 24 se dará por dispensada quando 
presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § Segundo - As deliberações 
da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes 
à reunião e serão lavradas em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Direto-
ria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 25 - A Diretoria 
é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe executar a política e as 
diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como a representação da 
Cia.. Art. 26 - Competem à Diretoria, além das atribuições fixadas em lei, as se-
guintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Cia., 
conforme definidos em Assembleia Geral; (b) executar a política comercial, técni-
ca, administrativa e financeira da Cia., de acordo com os planos de negócios e 
orçamentos da Cia.; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamentos 
anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia 
Geral; (e) preparar e submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os docu-
mentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa 
administração da Cia., incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) 
cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assem-
bleia Geral. Art. 27 - A representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, 
perante quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e munici-
pais, bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a 
qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da Cia. a quem tenham sido 
outorgados poderes específicos. § Primeiro - Os atos que impliquem em respon-
sabilidade ou obrigações para a Cia. somente produzirão efeitos se assinados por 
2 Diretores em conjunto, ou por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, 
por 2 procuradores, observados os limites previstos neste Estatuto Social, espe-
cialmente no Art. 13 acima. § Segundo - As procurações serão outorgadas em 
nome da Cia. por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser especi-
ficados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o pro-
curador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato ad-judicia pode ser 
outorgado por prazo indeterminado. Art. 28 - É vedado aos Diretores obrigar a Cia. 
em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade 
em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam 
necessárias à consecução do objetivo social. Cap. Quinto - Do Conselho Fiscal: 
Art. 29 - A Cia. terá um conselho fiscal integrado por 3 membros efetivos e igual 
número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. § Primei-
ro - O funcionamento do conselho fiscal não será permanente, sendo instalado 
pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das 
Sociedades por Ações. § Segundo - O pedido de funcionamento do conselho fis-
cal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não cons-
te do edital de convocação. § Terceiro - A Assembleia que receber pedido de 
funcionamento do conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus mem-
bros e fixar-lhes a remuneração. § Quarto - Cada período de funcionamento do 
conselho fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a 
sua instalação. Cap. Sexto - Do Exercício Social, dos Lucros e sua Distribui-
ção: Art. 30 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e ter-
minará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em que serão levantados o 
balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 31 – Os acionistas 
têm direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações. § Primeiro - A Cia. poderá, por deliberação da Assembleia Geral, levantar 
demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e 
distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras intercalares, obser-
vados os limites legais. § Segundo - A Cia. poderá, por deliberação da Assembleia 
Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reser-
vas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 32 - Salvo a 
deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 90 dias da 
data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo exercício social em cujo 
pagamento tenha sido deliberado. Cap. Sétimo - Dissolução e Liquidação: Art. 
33 - A Cia. entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da 
Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, 
se for o caso, instalará o conselho fiscal, para o período da liquidação, elegendo 
seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Cap. Oitavo - Lei 
Aplicável: Art. 34 - Este Estatuto Social será regido por e interpretado de acordo 
com as leis da República Federativa do Brasil.
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