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TCE não segue 
área técnica e 
aprova contas  
de Castro

O Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
emitiu parecer prévio favorável à 
aprovação das contas do governa-
dor do Estado do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro. A decisão se deu 
por unanimidade entre os cin-
co conselheiros que compõem o 
Corpo Deliberativo do Tribunal, 
em sessão plenária especial reali-
zada nesta segunda-feira.

Após o parecer inicial do Corpo 
Técnico e do Ministério Público 
de Contas, o TCE-RJ encaminhou 
os documentos para o Governo 
do Estado para manifestação de 
razões de defesa. Depois das jus-
tificativas apresentadas pelo Exe-
cutivo, o material foi analisado 
novamente, e o Corpo Técnico 
manteve a indicação de parecer 
prévio contrário. Diversamente, o 
Ministério Público de Contas re-
formulou sua posição e ofereceu a 
indicação de parecer prévio favo-
rável à aprovação das contas.

O TCE emitiu parecer prévio 
favorável à aprovação das contas, 
com 32 ressalvas, 64 determina-
ções e três recomendações. O 
parecer seguirá para a Assembleia 
Legislativa (Alerj). De acordo 
com a legislação, cabe ao Poder 
Legislativo o julgamento final das 
contas baseado no parecer técnico 
emitido pelo Tribunal de Contas.

O governador Cláudio Castro é 
candidato à reeleição. Ele chegou 
ao governo após Wilson Witzel, 
de quem era vice, ter seu manda-
to cassado, em abril de 2021, pelo 
Trinubal Especial Misto, compos-
to por deputados e desembarga-
dores.

Redução de 10% na energia
elétrica elevaria PIB em 0,45 ponto
Brasil tem 2ª tarifa mais cara do mundo

Estudo publicado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) nes-

ta segunda-feira mostra o impacto 
de reduções de 10% e 20% no 
preço da energia elétrica sobre a 
economia nacional e as economias 
das macrorregiões brasileiras.

Os dados mostram a impor-
tância de custos competitivos de 
energia para o desenvolvimento 
do País. O Brasil tem a segunda 
tarifa mais cara do mundo, atrás 
apenas da Alemanha, segundo a 
Agência Internacional de Ener-
gia (IEA) baseada em números de 
2018.

Levantamento feito pela Asso-
ciação dos Grandes Consumido-
res Industriais de Energia (Abra-
ce) em abril de 2022, com 33 
grandes países, também mostra 

que a tarifa paga no Brasil é a se-
gunda maior do mundo; segundo 
a Abrace, porém, o valor mais ele-
vado foi encontrado na Colômbia.

A privatização da Eletrobras 
pode piorar o quadro. Em 2019, 
o valor médio cobrado pela esta-
tal era de R$ 60 por MW/h pela 
energia gerada em estruturas do 
parque elétrico cujos investimen-
tos já haviam sido pagos ao longo 
de quase três décadas. Caso a em-
presa seja privatizada pelo Gover-
no Bolsonaro, especialistas acredi-
tam que o preço passará a ser o de 
mercado, quatro vezes maior.

A obrigação de construção de 
termelétricas em regiões do Bra-
sil atendendo a critérios políticos 
e de lobbies de empresas de gás 
pode levar a tarifa a valores ainda 
superiores.

O Ipea estimou também os 
efeitos de uma redução de 20% 
no preço da energia elétrica; o re-
sultado obtido foi crescimento de 
0,54 p.p. no PIB nacional.

As simulações levam em con-
ta o Projeto de Lei 414/2021, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados, que pretende dar a 
todos os consumidores, pessoas 
físicas e jurídicas, a possibilidade 
de escolherem de qual empresa 
preferem comprar sua energia, 
acabando com o atual cenário 
de apenas uma distribuidora de-
tentora da concessão local. O 
estudo aponta que essa maior 
liberdade proporcionará aumen-
to da concorrência, ampliando 
a oferta e reduzindo os preços 
para empresas e para o consumi-
dor final.

Diminui apoio 
nos EUA
a sanções contra 
Rússia

Os americanos estão se tornan-
do mais refratários a punir a Rús-
sia pelo conflito na Ucrânia se isso 
ocorrer às custas da economia dos 
EUA, de acordo com uma pesqui-
sa divulgada semana passada pela 
Associated Press – NORC Center 
for Public Affairs Research.

Agora, 45% dos adultos dos 
EUA dizem que a maior priorida-
de do país deveria ser sancionar 
a Rússia da maneira mais eficaz 
possível, enquanto 51% dizem 
que deveria limitar os danos à eco-
nomia norte-americana.

Em março, 55% disseram que 
a maior prioridade deveria ser 
sancionar a Rússia da forma mais 
eficaz possível. As mudanças de 
opinião refletem como o aumen-
to dos preços está afetando as 
famílias norte-americanas, já que 
os custos crescentes de gás, man-
timentos e outras commodities 
sobrecarregaram os orçamentos 
de milhões de pessoas, disse o re-
latório da AP.

Rússia para 
fornecimento  
de gás à 
Holanda

A empresa de energia russa 
Gazprom deve interromper seu 
fornecimento de gás para a Ho-
landa a partir desta terça-feira, 
depois que os holandeses se re-
cusaram a pagar em rublos, disse 
a empresa de gás holandesa Gas-
Terra.

O corte significa que 2 bilhões 
de metros cúbicos de gás que 
contratou com a Gazprom não 
serão entregues de 31 de maio a 
30 de setembro, disse a GasTerra 
em um comunicado à imprensa. 
O suprimento perdido é de cerca 
de 5% do consumo anual de gás 
na Holanda, de acordo com rela-
tos da mídia local.

“A GasTerra antecipou isso 
comprando gás de outros forne-
cedores”, disse a empresa holan-
desa, que é parcialmente de pro-
priedade do governo holandês. 
“O mercado europeu de gás é 
altamente integrado e extenso”, 
observou, acrescentando que é 
“impossível prever” como a per-
da de oferta afetará a situação de 
oferta e demanda e “se o merca-
do europeu poderá absorver essa 
perda de oferta sem sérias conse-
quências”.

Presidente do Senado discutirá ICMS 
sobre combustíveis com governadores

O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, 
afirmou, em entrevista 

coletiva nesta segunda-feira, que 
o Parlamento continua em busca 
de medidas que possam segurar 
os aumentos dos preços dos com-
bustíveis. Pacheco se reuniu com 
integrantes do Comitê Nacional 
de Secretários de Fazenda (Com-
sefaz), que estão preocupados 
com possíveis perdas de arrecada-
ção pelos estados.

Um dos projetos em debate foi 
o PLP 18/2022, que prevê um 
teto de 17% para o ICMS dos 
combustíveis e da energia elétri-
ca, alíquota inferior à praticada 
atualmente por parte dos estados. 
Aprovado na semana passada pela 
Câmara dos Deputados, o projeto 
de lei complementar é criticado 
por governadores, que estimam 
uma perda de arrecadação de até 
R$ 83 bilhões.

Segundo Pacheco, as negociações 

devem ser rápidas e que o projeto 
será votado no Plenário nos próxi-
mos dias. O presidente do Comse-
faz, Décio Padilha, confirmou que 
o diálogo está progredindo.

O relator do PLP 18/2022, se-
nador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), explicou que as ne-
gociações continuam durante a 
semana e incluirão encontro dos 
governadores com o presidente 
do Senado.

Alexandre Marchetti/Itaipu
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É possível se 
antecipar à 

intimação da 
Receita e corrigir 

problemas 
retificando 
os dados 

inconsistentes
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Cuidados redobrados no IR 2022

Quais são os próximos passos do universo das criptomoedas?
Por Rubens  
Neistein

Do ponto de vista 
histórico, a traje-
tória das cripto-

moedas está apenas em seu 
início, afinal, 14 anos não 
são nada diante de séculos 
de inovação tecnológica. 
Mas foram tantas transfor-
mações ocorridas no seg-
mento desde o lançamento 
do bitcoin em 2008 que até 
parece que os criptoativos 
já foram assimilados pe-
las pessoas e empresas. O 
crescimento realmente foi 
grande nos últimos anos, 
gerando uma verdadeira 
revolução no sistema fi-
nanceiro global. Entretan-
to, ainda há muitos passos 
nessa caminhada para que 

o universo cripto possa se 
integrar ao nosso dia a dia. 
Confira as próximas eta-
pas:

1 – Disseminação
A popularização foi gran-

de, sem dúvida, mas as crip-
tomoedas ainda atingem um 
nicho pequeno de pessoas. 
Para se ter uma ideia, esti-
mativas indicam que há 5 
milhões de brasileiros que 
possuem criptoativos, pou-
co mais de 2% da população 
nacional. Ou seja, há grande 
espaço para a dissemina-
ção, principalmente entre 
as classes de baixa renda. 
A partir da maior utilização 
como meio de pagamento, 
mostrando as vantagens de 
se fazer uma compra com 
moedas digitais, a tendência 

é que essa distância diminua 
drasticamente nos próximos 
anos.

2 – Educação
Ter acesso para utili-

zar as criptomoedas é um 
primeiro passo importan-
te, mas sua efetividade 
depende justamente da 
maior oferta de educação 
e conhecimento a respei-
to do tema. As pessoas 
precisam saber como esse 
novo universo funciona, 
quais os riscos e, claro, 
as principais vantagens. 
De preferência, com uma 
linguagem acessível, atra-
ente e que esclareça todas 
as dúvidas. O universo 
cripto oferece diferentes 
possibilidades em relação 
aos meios de pagamentos 

tradicionais, o que exi-
ge maior preparação dos 
usuários.

3 – Planejamento
Somente quando todos 

tiverem acesso às cripto-
moedas e souberem o que 
elas podem oferecer, será 
possível ir além na conso-
lidação do segmento em 
todo o mundo. Neste caso, 
isso significa consolidar um 
planejamento de expansão 
e crescimento em diversos 
setores. O universo cripto 
é muito amplo e envolve 
moedas digitais descentrali-
zadas, stablecoins, tokens e 
moedas digitais de bancos 
centrais, entre outros recur-
sos. Estruturá-los permiti-
rá que o poder público, as 
empresas e a sociedade civil 

possam utilizá-los de acordo 
com seus objetivos e funcio-
nalidades.

4 – Maturação
A partir do seu uso 

constante, a próxima etapa 
das criptomoedas será de-
monstrar justamente uma 
maior maturidade em to-
dos os setores. Ainda hoje, 
mesmo com esse boom, 
diversos projetos estão no 
início, aprendendo na base 
da tentativa e erro e fazen-
do correções de rota. Para 
o segmento se consolidar e 
ficar intrínseco no dia a dia 
das pessoas, é preciso que 
essa fase de aprendizado 
fique para trás. A maturi-
dade vem com o tempo e 
com todas as etapas ante-
riores.

5 – Metaverso
Por fim, espera-se que as 

criptomoedas se incorporem 
à rotina dos seres humanos, 
tornando-se algo tão natural 
em nossos hábitos quanto o 
próprio dinheiro em cédula 
de papel. A questão é que 
o mundo que aguarda essa 
última etapa da jornada vai 
ser híbrido, mesclando ora 
a experiência “real” que vi-
venciamos, ora a experiência 
digital. É a promessa do me-
taverso, conceito cada vez 
mais presente graças, sobre-
tudo, à expansão das moe-
das digitais e da tecnologia 
blockchain que sustenta os 
criptoativos. Bem-vindo ao 
futuro!

Rubens Neistein é business manager 
da CoinPayments.

Por Edemir Mar-
ques de Oliveira

Para evitar estresse e 
garantir o cumpri-
mento dos prazos 

na Declaração do Imposto 
de Renda das Pessoas Físi-
cas neste ano, os cuidados 
devem ser redobrados para 
evitar erros que podem le-
var o pagador de impostos 
a “cair” na malha do Leão. 
Os sistemas de checagem 
automatizados da autorida-
de fiscal estão cada vez mais 
calibrados para identificar 
inconsistências. Quando se 
envia a declaração, as infor-
mações passam por análise 
dos sistemas da Receita Fe-
deral, onde são verificadas e 
comparadas com as forne-
cidas por outras entidades 
(terceiros), que também 
têm que prestar informa-
ções ao Fisco como empre-
sas, instituições financeiras, 
planos de saúde e outros.

Se for encontrada alguma 
diferença entre as informa-
ções, a sua declaração será 
separada para análise mais 
profunda. É o que se chama 
de Malha Fiscal (ou “malha 
fina”, como é popularmen-
te conhecida). A restituição 
não acontecerá enquanto a 
sua declaração estiver em 
Malha Fiscal.

Se a declaração cair na 
malha, é possível que se re-
ceba cobrança da RFB se 
o órgão perceber infração 

à legislação tributária por 
meio das informações que 
constam na própria base 
de dados. É caso do cruza-
mento de informações da 
malha fiscal do imposto de 
renda (IRPF). Nesse caso, 
o pagador de impostos tem 
30 dias, contados da data 
em que da notificação (ci-
ência) para pagar o débito, 
parcelar a dívida, solicitar a 
retificação do lançamento 
(se for cabível) ou impugnar 
(defender-se) o lançamento.

O risco de se burlar o Fis-
co é alto. Além da cobrança 
do valor do próprio impos-
to que deixou de ser pago 
(por uma dedução indevi-
da, erro de preenchimento 
ou omissão de rendimento, 
por exemplo) será aplicada 
multa que pode chegar a 
até 75% do valor. A multa 
será duplicada se a Receita 
Federal constatar situações 
que configurem crimes de 
sonegação ou fraude, inde-
pendentemente de outras 
penalidades administrativas 
ou criminais cabíveis.

Na hipótese de que seja 
comprovadamente cons-
tatado dolo ou má-fé do 
contribuinte, aplica-se tam-
bém a multa de 75% sobre a 
parcela do imposto sobre a 
renda a restituir informado 
pelo contribuinte pessoa fí-
sica, na declaração de ajuste 
anual.

Assim, neste momento 
em que milhões de pessoas 

estão cuidando de suas de-
clarações, listo pontos cha-
ves de atenção para evitar 
dores de cabeça

Seja transparente – Para 
evitar cair na malha, a pri-
meira dica é ser transpa-
rente com a Receita Fede-
ral e incluir na Declaração 
de Ajuste Anual todos os 
rendimentos recebidos no 
ano anterior e as despesas 
efetivamente realizadas e 
compatíveis com a docu-
mentação e renda informa-
da. Não deixe de informar 
outras rendas como aluguel, 
operações com ações, por 
exemplo e informe somen-
te as despesas efetivamente 
incorridas.

Evite erros de preen-
chimento – Os informes 
de rendimento devem ser 
fornecidos pelos bancos e 
empregadores até o final 
de fevereiro. Um erro bá-
sico muito frequente é o 
erro de preenchimento da 
declaração com base nesses 
informes. Para evitar cair 
na malha, preste bastante 

atenção. O contribuinte que 
possui certificado digital 
pode utilizar a declaração 
pré-preenchida baixando-
-a da própria base de dados 
da RFB com informações 
de rendimentos, deduções, 
bens e direitos, evitando es-
se erro bastante comum.

Procure identificar ope-
rações que não ocorrem 
com frequência, evitando 
a omissão de sua informa-
ção. – Existem situações 
que não ocorrem com tan-
ta frequência no dia a dia 
das pessoas e quando ela 
deixa para a última hora 
a juntada de documentos 
para preparar a declaração 
acaba se esquecendo de 
informar para o leão essa 
situação. Assim, por exem-
plo operações de compra e 
venda de bens de valores 
acima de R$ 5 mil, refor-
ma de imóvel, e outras de-
vem ser identificadas com 
antecedência para permitir 
o levantamento dos cor-
respondentes documentos 
para informá-los adequa-
damente na declaração.

Evitar a inclusão de de-
pendentes em duas decla-
rações – É bastante comum 
pessoas casadas que apre-
sentam declaração em se-
parado ou mesmo pessoas 
divorciadas, incluírem os 
filhos como dependentes 
em ambas as declarações. 
Esse erro é facilmente de-
tectável pela RFB e resulta 

em malha. É preciso incluir 
a relação de dependência 
em apenas uma das decla-
rações.

Inclua os rendimentos 
próprios dos dependentes – 
Muitas vezes o dependente 
possui rendimento próprio, 
mas o contribuinte titular 
se esquece de informar tais 
rendimentos. É o caso, por 
exemplo, do filho que rece-
be pensão do ex-cônjuge. 
Neste caso, a pensão é um 
rendimento sujeito a tribu-
tação e que deve ser inclu-
ído na declaração de ren-
dimentos de quem recebe, 
pois será informado como 
dedução do ex-cônjuge que 
pagar a pensão.

Evite a inclusão de des-
pesas médicas indedutíveis 
ou sem comprovação – 
Levante com antecedência 
os comprovantes de des-
pesas médicas realizadas 
no ano e procure evitar a 
inclusão de despesas mé-
dicas não dedutíveis ou 
sem comprovação efetiva. 
As despesas médicas ou 
de hospitalização dedu-
tíveis restringem-se aos 
pagamentos efetuados 
pelo contribuinte para o 
seu próprio tratamento 
ou o de seus dependen-
tes. Regra geral, conside-
ram-se despesas médicas 
ou de hospitalização os 
pagamentos efetuados a 
médicos de qualquer es-
pecialidade, dentistas, psi-

cólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, hospitais, 
e as despesas provenientes 
de exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, apa-
relhos ortopédicos e pró-
teses ortopédicas e dentá-
rias.

Ao final do preenchi-
mento faça uma revisão 
prévia da declaração – Feito 
todo o levantamento de to-
da a documentação e após 
o preenchimento da decla-
ração, é aconselhável fazer 
uma revisão final dela para 
evitar erros básicos de pre-
enchimento e até mesmo 
para verificar se eventu-
al variação no patrimônio 
ocorrido durante o ano ca-
lendário é compatível com 
os valores recebidos no 
período e o total de gastos 
declarados.

Mas se, ao final da en-
trega, mesmo assim cair na 
malha, é possível se anteci-
par à intimação da Receita 
Federal e corrigir o proble-
ma retificando os dados in-
consistentes e apresentan-
do nova declaração para a 
Receita Federal. Para isso, 
você deverá acompanhar o 
processamento da sua de-
claração nas bases dos siste-
mas da Receita.

Edemir Marques de Oliveira é 
advogado especializado em direito 
tributário e sócio de Marques de 

Oliveira Advogados.
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Ônibus: entre o  
monopólio e o liberou geral

7 em cada 10 as rotas só tem 1 empresa, mas perda de 
empregos após apps é alta.

Cerca de 73% das rotas de ônibus entre 2 cidades são 
atendidas por apenas 1 empresa. Somente em 11% das 
rotas nacionais os passageiros podem escolher entre os 
serviços prestados por 3 ou mais. A informação é da 
especialista em Políticas Públicas da LCA Consultores 
Claudia Viegas, em audiência na Câmara dos Deputados. 
Ela acrescenta que há ociosidade de 26,3% nas frotas das 
empresas de fretamento em dias úteis.

Viegas apresentou números que apontam que uma 
queda de 20% no preço das passagens possibilitaria um 
aumento de quase 8 milhões de passageiros transportados 
por ano, R$ 2,7 bilhões a mais no Produto Interno Bruto 
(PIB) e 63 mil empregos gerados, além da arrecadação de 
R$ 463 milhões em impostos.

Por outro lado, abrir para empresas de aplicativos, que 
oferecem preços mais baixos, mas não têm as obrigações 
das transportadoras regulares, não significa necessaria-
mente ganho econômico. Houve perda de 112 mil postos 
de trabalho entre 2019 e 2021. Quase o dobro do que 
seria recuperado com os descontos.

Representante da Associação Brasileira das Empre-
sas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) na 
audiência, Ricardo Ferraço disse que a alteração levaria a 
uma concorrência predatória. “De um lado, as empresas 
delegatárias do serviço público, que devem observar todas 
as imposições legais, como regularidade, continuidade, 
conforto, descontos, frequência mínima. De outro, em-
presas de aplicativo que operariam o mesmo serviço sem 
observar o ônus imposto pelo Estado.”

IGP-M fica para trás

Após se descolar do IPCA nos últimos 3 anos, o IGP-
M mudou de lado. Em 2019, subiu 7,30%, ante 4,31% do 
indicador oficial de inflação; em 2020, disparou 23,14%, 
contra apenas 4,52% do IPCA. Em 2021, 17,79% ante 
10,06%.

Agora, o resultado do IGP-M de maio mostra acumu-
lado de 10,72% em 12 meses. O IPCA, que será divulgado 
em 9 de junho, deve passar de 12% no acumulado.

Imunidade?

A Autoridade Nacional Palestina (ANP) afirmou que 
a jornalista Shireen Abu Akleh, da al-Jazeera, foi morta 
intencionalmente pelas forças israelenses, dia 11/5. Se 
acham o resultado parcial, investigação paralela da CNN 
chegou à mesma conclusão. Quando começam as sanções 
a Israel?

Rápidas

O Brasil terá “Dia Livre de Impostos” nesta quinta-
feira, ação para conscientizar e alertar sobre a alta carga 
tributária do país realizada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas Jovem (CDL Jovem), com apoio da Federação das 
CDLs de SP *** Entre 5 e 10 de junho será realizada a 3ª 
edição do Pensar Contabilidade, promovido pela BSSP 
Centro Educacional e pela Solutti, que discutirá o futuro 
da profissão. Inscrições: pensarcontabilidade.com.br *** 
Movimento do Trevo propõe diálogo sobre moderação 
política em evento inaugural, no próximo dia 4, no Rio de 
Janeiro *** Mentoria gratuita nesta terça, às 19h, realizada 
por Julian Tonioli e Bruno Ruy, sócios da Auddas, vai 
mostrar o caminho para aumentar a performance do time 
de vendas: conteudo.auddas.com/mentoria-como-aumen-
tar-suas-vendas-com-um-time-de-alta-performance

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

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
Prezados Investidores, o Condomínio Nexus Hotel & Residences, neste 
ato representado por sua Comissão de Representantes e seu Síndico, 
serve-se do presente para retificar o edital de convocação da Assembleia 
Geral Ordinária enviado aos investidores no dia 24 de maio de 2022, ex-
clusivamente para postergar a data de realização da assembleia, local e 
horário da mesma. Em razão das alterações da referida assembleia, V.
Sas. estão convocadas para se reunirem no dia 11 de junho de 2022 (sá-
bado) em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no CDesign Ho-
tel, na Av. Lúcio Costa, nº 17.360 – Recreio dos Bandeirantes – CEP: 
22795-006 - Rio de Janeiro, às 13 horas em primeira convocação e às 
13h:30min em segunda e última convocação, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia, que permanece inalterada: 1. Apresentação sobre o andamento 
da obra até o momento. 2. Apresentação do valor da inadimplência e 
seu rateio legal. 3.  Apresentação das providencias sobre a cobrança 
e leilões e da adjudicação de unidades pelo condomínio. 4. Apresen-
tação e deliberação das propostas para composição do rateio da ina-
dimplência com utilização das unidades adjudicadas. 5. Informação 
sobre as ações judiciais em curso. 6. Assuntos gerais. Sublinhamos 
a importância da presença de todos os coproprietários a esta reu-
nião, pois as decisões tomadas obrigarão a todos. Aos condôminos 
que quiserem ser representados por procuradores, estes deverão apre-
sentar seus mandatos, revestidos das formalidades legais e com firma 
reconhecida. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022. Cordialmente,

Condomínio Nexus Hotel e Residences 
CNPJ: 21.267.944/0001-08

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível 
da Regional de Jacarepaguá, 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 Professora Francisca Piragibe, 
80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - 
RJ e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0430071-92.2012.8.19.0001, 
movida por ESPÓLIO DE VALDEMAR REQUEIJO FERNANDES; MARIA 
RUFINA GOMES LOPES em face de COMPANHIA LHI IMOBILIARIA; 
THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; SAUMA S/A 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; JOÃO VICENTE CARAM; LUCIA 
MARIA MARTINHO CARAM, objetivando a adjudicação de promessa de 
cessão de direitos aquisitivos referentes aos imóveis situados na Estrada 
Santa Maura, nº 1.060, unidades 713, 717 e 1.116, freguesia de Jacarepaguá. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu SAUMA S/A EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, que se encontra em lugar incerto e desconhecido para, no 
prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
(Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo 
revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado 
nesta cidade do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/294 13, digitei. E eu, Gustavo Alves de Souza 
- Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

Colômbia: Petro consolidará  
votação no segundo turno?
Se eleito, será o primeiro presidente de esquerda no país

Por Sylvia B. 
Zarate, da Xinhua

Bogotá - Gustavo 
Petro e Rodolfo 
Hernández foram 

escolhidos neste domingo 
para disputar o segundo 
turno das eleições presiden-
ciais da Colômbia em 19 de 
junho.

Segundo especialistas, 
esses resultados refletem 
o descontentamento dos 
colombianos com a situa-
ção atual do país, que pre-
judicou outros candidatos 
mais conservadores, como 
Federico Gutiérrez, vulgo 
“Fico”, que contou com o 
apoio de partidos políticos 
tradicionais.

O professor David Cas-
trillón, pesquisador da 
Faculdade de Finanças, 
Governo e Relações Inter-
nacionais da Universidade 
Externado de Colombia, 
considerou que a votação 
inesperada do candidato 
Hernández, de 77 anos, 
que se descreve como um 
engenheiro independente 
e anti-sistema, é o reflexo 
de um país cansado da ve-
lha política que governa há 
décadas.

“A entrada de Rodolfo 
no segundo turno reafirma 
o relativo declínio dos par-
tidos tradicionais e dos ei-
xos de poder na Colômbia, 
tendência que já vem sen-
do observada nos últimos 
anos. Tanto que os eleito-
res têm preferido votar em 
um candidato relativamente 

desconhecido sem uma cla-
ra programa de governo, 
do que por aqueles como 
‘Fico’ e Fajardo, que tinham 
mais experiência e apoio 
político”, disse Castrillón à 
Xinhua.

Apesar de tudo, Castril-
lón não descartou que a po-
lítica tradicional da Colôm-
bia agora se aproxime da 
campanha de Hernández, 
um candidato atípico que 
foi apelidado de “Donald 
Trump” colombiano, para 
impedir que Gustavo Petro 
se torne o primeiro presi-
dente de esquerda na histó-
ria do país .

“O resultado de Rodol-
fo indica que a esquerda 
na Colômbia ainda en-
frenta uma batalha árdua. 
O movimento ‘Qualquer 
um menos Petro’ pode fi-
nalmente dar a vitória ao 
engenheiro desconhecido 
sobre o político veterano”, 
explicou.

Poucas horas depois que 
os resultados das eleições 
foram conhecidos neste 
domingo, Federico Guti-
érrez expressou sua clara 
intenção de apoiar Rodol-
fo Hernández, que por sua 
vez anunciou que se comu-
nicará com o candidato da 
coalizão Centro Esperanza, 
Sergio Fajardo, que tam-
bém participou das eleições 
alcançando a quarta maior 
votação depois de Gutiér-
rez.

Diante de um possível 
governo de Rodolfo Her-
nández, Castrillón conside-

rou que há incerteza, já que 
o engenheiro Hernández 
não tem uma proposta cla-
ra além de ter prometido na 
campanha lutar incansavel-
mente contra a corrupção.

 “Rodolfo é um enigma. 
Possivelmente, um governo 
com ele à frente se dedica-
ria a erradicar a corrupção, 
algo que, se bem sucedido, 
teria impactos positivos nos 
aspectos econômicos e so-
ciais. Mas não ter um plano 
de governo claro e consis-
tente também gera incerte-
za , possivelmente deixando 
o país em situação de vulne-
rabilidade diante de outras 
questões importantes além 
da corrupção”, alertou Cas-
trillón.

Por outro lado, um go-
verno Petro também gera 
muitas expectativas em um 
país onde a esquerda nunca 
governou, segundo o pro-
fessor, e que tradicional-
mente tem uma sociedade 
conservadora, para o qual 
destacou alguns aspectos 
positivos da chegada do 
economista ao poder na 
Colômbia. .

“Há muita incerteza so-
bre o que pode ser uma 
presidência de Petro. E é 
exatamente isso que gera 
tanto fascínio quanto me-
do em relação a ele. Al-
go que deve mudar com 
Petro no poder é o resta-
belecimento das relações 
com a Venezuela de Ni-
colás Maduro. têm bene-
fícios imediatos, incluin-
do um melhor tratamento 

das questões de migração, 
questões de fronteira (mi-
neração ilegal, tráfico, etc.)

“Por outro lado, há uma 
preocupação de que, com 
o Petro no poder, o Es-
tado tenha uma maior in-
terferência em questões 
econômicas, por exemplo, 
proibindo novos projetos 
de mineração ou impondo 
novas regulamentações que 
influenciem o preço das 
mercadorias caso exigiriam 
a aprovação do Congresso 
e dos tribunais, limitando 
assim quaisquer excessos 
reformistas que saiam de 
sua administração”, acres-
centou.

Castrillón destacou que, 
de acordo com pesquisas 
recentes, a maioria dos co-
lombianos percebe que o 
país está indo na direção 
errada. E estimou que o 
profundo desejo de mudan-
ça foi a principal motivação 
para que mais colombianos 
votassem neste domingo a 
favor de Gustavo Petro e 
Rodolfo Hernández como 
as únicas opções para suce-
der o presidente Iván Du-
que, que ultrapassou 70% 
de reprovação durante seu 
mandato.

 Gustavo Petro, repre-
sentante da coalizão de 
esquerda Pacto Histórico, 
venceu as eleições presi-
denciais neste domingo, 
com 40,32% dos votos 
(8.527.768 votos), segui-
do por Rodolfo Hernán-
dez, que alcançou 28,15% 
(5.953.209 votos).

Ministério da economia põe à venda 21 imóveis 

A Secretaria de Coor-
denação e Gover-
nança do Patrimô-

nio da União do Ministério 
da Economia (SPU/ME) 
colocou à venda nova ro-
dada de imóveis da União 
para o mês de junho: são 21 
ativos localizados em nove 
estados do país. Ao todo, 
os imóveis estão avaliados 
em R$ 59 milhões.  As ses-
sões públicas são realizadas, 
sempre, às 10h ou 15 horas. 
Da região sudeste, há imó-

veis em São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo. O 
Ministério da Economia 
não informou sobre o des-
tino do dinheiro a ser arre-
cadado. 

Entre as ofertas estão 
apartamentos, casas, terre-
nos e um edifício. Dezesse-
te ativos estão à venda por 
terem recebido Proposta 
de Aquisição de Imóveis 
(PAI), mecanismo que per-
mite que pessoas físicas ou 
jurídicas apresentem ofer-

tas de compra para adquirir 
qualquer imóvel da União. 
Os imóveis estão localiza-
dos em várias regiões do 
país.

Os editais, fotos dos 
imóveis e outros detalhes 
podem ser obtidos no por-
tal VendasGov. Como o 
processo é conduzido de 
forma virtual, as ofertas 
podem ser apresentadas 
até o dia anterior à data da 
sessão pública. Entretanto, 
para ocorrer a validação, é 

necessário anexar o com-
provante de pagamento da 
caução, equivalente a 5% 
do valor do imóvel, que 
deverá ser efetivado na 
Caixa Econômica Federal, 
conforme edital. A ofer-
ta de maior valor vence a 
concorrência. Caso a pro-
posta apresentada não seja 
a vencedora, a caução é in-
tegralmente devolvida. Pa-
ra registrar as ofertas é ne-
cessário possuir o cadastro 
único no Portal GOV.BR.
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Transação tributária para 
grandes devedores em 
recuperação judicial
Por Bárbara Pommê Gama  
e Karina Camilo Lopes

Em abril de 2020, foi concedida aos grandes de-
vedores tributários, pela primeira vez no país, a 

oportunidade de regularização dos seus débitos por 
meio de um Acordo de Transação Individual, regula-
mentado pela Lei 13.988/2020 e pela Portaria PGFN 
9.917/2020.

Movimento importante da União Federal, os Acor-
dos de Transação Tributária têm sido amplamente uti-
lizados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
reduzindo a litigiosidade e trazendo benefícios a todos 
os envolvidos. O Termo de Transação é elaborado 
visando à manutenção das necessidades econômico-
-financeiras do devedor, respeitando os interesses do 
Erário.

A Transação Individual se aplica aos devedores cujos 
débitos tributários e de FGTS que já foram inscritos 
em dívida ativa superam R$ 15 milhões. Para os inte-
ressados, oferecem-se diversos benefícios, tais como: 
descontos de 100% de multa e juros, limitados a 50% 
do débito total; parcelamentos em até 84 vezes; flexibi-
lização das regras para aceitação, avaliação, substituição 
e liberação de garantias e das regras para constrição ou 
alienação de bens.

Na mesma transação ainda é possível a utilização de 
créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor 
da União – desde que reconhecidos em decisão transi-
tada em julgado – ou precatórios federais para amorti-
zação do saldo da transação.

Os benefícios são ainda mais significativos para as 
empresas em recuperação judicial, que podem obter até 
70% de desconto no valor total da dívida e parcelamen-
to do saldo devedor em até 120 vezes.

Nestes casos, é importante que a Transação Indivi-
dual seja elaborada conjuntamente ao plano de recu-
peração judicial, de modo que este último já preveja os 
meios necessários para amortização do passivo tributá-
rio.

Afinal, ainda que o Fisco não seja credor direto da 
Recuperação Judicial, a jurisprudência vem consolidan-
do o entendimento de que o passivo tributário deve ser 
regularizado para que a empresa tenha chances de soer-
guimento efetivo e possa cumprir o plano aprovado.

É por isso que os Tribunais de Justiça têm interrom-
pido recuperações judiciais já em curso e intimado as 
recuperandas para que explicitem quais os procedimen-
tos que serão implementados para regularização das 
dívidas tributárias. Assim, quando o plano de recupera-
ção judicial e Transação caminham juntos, aumenta-se 
exponencialmente a probabilidade de cumprimento de 
ambos.

Recentemente, o Dalazen & Pessoa Sociedade de 
Advogados e a ACF Consultoria Tributária auxiliaram 
o Grupo Maksoud, conhecido pelo hotel Maksoud Pla-
za, a transacionar R$ 283 milhões de débitos federais.

Obteve-se um desconto de R$ 174 milhões, equi-
valente a 61% da dívida, restando saldo devedor de, 
aproximadamente, R$ 109 milhões a serem pagos em 
120 parcelas escalonadas de acordo com a realidade 
econômica do Grupo e equacionadas de acordo com as 
exigências da PGFN.

A Transação Tributária Individual ainda é um instru-
mento novo no cenário tributário, mas já se demons-
trou extremamente útil ao promover a regularização 
tributária de alguns dos maiores devedores do país, 
número que só deve aumentar nos próximos anos. 

Bárbara Pommê Gama é sócia e Karina Camilo Lopes é advogada do Dala-
zen & Pessoa Sociedade de Advogados.

Feijão preto caríssimo: produção supera 
consumo em pelo menos 100 mil t

Neste ano, a pro-
dução brasileira 
de feijão preto 

deverá superar pela primei-
ra vez o consumo interno. 
Enquanto a demanda pelo 
produto gira em torno de 
520 mil toneladas, a colhei-
ta na safra 2021/22 está 
estimada pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to em 619,3 mil toneladas, 
uma diferença de aproxima-
damente 100 mil toneladas. 
A análise está publicada na 
edição mais recente do Bo-
letim AgroConab, divulga-
do na última sexta-feira.

Importante frisar que o 
preço dos feijões preferidos 
dos brasileiros (carioquinha 
e preto) nos mercados está 
altíssimo para o consumi-
dor. Hoje, por exemplo, 
o preço do quilo do feijão 
preto está custando cerca 
de R$ 8 e o do carioca está 
em torno de R$ 13.

De acordo com o presi-
dente do Instituto Brasilei-
ro de Feijão e Pulses (Ibra-
fe), Marcelo Lüder, a oferta 
de feijão carioca está menor 
em 2022, e os preços mais 
altos. Com isso, o produtor 
observa uma migração do 
consumo principalmente 
para o feijão preto.

Ele afirma que a relação 
de preço entre os dois tipos 
mais consumidos já mudou. 
Tradicionalmente, o feijão 
preto custa cerca de 85% 
do feijão carioquinha. Ago-

ra, esta variando entre 60% 
e 70%.

Lüder afirma ainda que o 
setor produtor calcula que o 
carioca ocupe 60% do con-
sumo no país.

Segundo o diretor de In-
formações Agropecuárias e 
Políticas Agrícolas da Co-
nab, Sergio DeZen, a maior 
parte do feijão preto no país 
é cultivada nas duas primei-
ras safras da leguminosa, 
sendo que 70% da produ-
ção total se concentra no 
Estado do Paraná.

“Com os preços de mer-
cado mais atrativos para 
os produtores no começo 
do ano, quando compa-
rado com a variedade de 
cores, houve uma inversão 
de comportamento entre 
os produtores paranaenses 
neste ano. No Paraná, o 
cultivo é majoritariamente 
de carioca na segunda safra. 
No entanto, na atual safra 
a escolha pelo feijão preto 
foi preponderante nas duas 
primeiras safras do estado”, 
explica o diretor de Infor-
mações Agropecuárias e 
Políticas Agrícolas da Co-
nab, Sergio DeZen.

Apesar do início da en-
trada da segunda safra do 
produto, os preços seguem 
em patamares elevados no 
período, para o feijão mar-
rom. Fator que é explicado 
pela indefinição da safra pa-
ranaense, devido às condi-
ções climáticas.

“Ainda podemos ter no-
vas surpresas, caso haja um 
volume intenso de chuvas 
durante a colheita da legu-
minosa”, lembra o supe-
rintendente de Estudos de 
Mercado e Gestão da Ofer-
ta da Companhia, Allan Sil-
veira.

Já para o feijão preto, o 
aumento na produção tam-
bém impacta na demanda. 
Com maior oferta no mer-
cado, as cotações do feijão 
preto, após a alta observada 
em janeiro, estão em queda, 
fazendo com que este seja 
um dos fatores de escolha 
para o consumidor, o que 
limita a valorização do ca-
rioca, variedade mais con-
sumida pelos brasileiros.

“Vale também destacar 
que o feijão preto possibi-
lita um período de estoca-
gem maior, quando compa-
rado com o carioca, o que 
permite o produtor ter mais 
tempo para a comercializa-
ção do produto”, reforça o 
analista de mercado da Co-
nab, João Ruas.

Segundo as estimativas 
da Conab, a produção total 
de feijão (incluindo as varie-
dades cores, preto e caupi) 
deverá atingir 3,1 milhões 
de toneladas, enquanto que 
o consumo interno é esti-
mado em 2,85 milhões de 
toneladas.

Já as análises do Boletim 
de Monitoramento Agríco-
la (BMA) da Conab apon-

tam que a seca sazonal, 
característica deste período 
na região central do Brasil, 
provocou impactos menos 
intensos no desenvolvi-
mento da lavoura de milho 
segunda safra, em compara-
ção com as safras passadas.

Nas primeiras semanas 
de maio, a seca se intensi-
ficou e a umidade do solo, 
que já se encontrava baixa 
em algumas regiões, cau-
sou uma maior restrição às 
lavouras de milho que fo-
ram semeadas fora da janela 
ideal e que se encontram, 
no momento, em floração e 
enchimento de grãos.

As maiores restrições hí-
dricas ocorreram no oeste 
da Bahia, no norte e noro-
este de Minas Gerais e em 
Goiás, além do sudeste de 
Mato Grosso, do leste de 
Mato Grosso do Sul e do 
noroeste de São Paulo.

O acompanhamento do 
índice de vegetação mostra 
que, apesar das restrições 
hídricas em maio, a seme-
adura antecipada do milho 
segunda safra permitiu que 
as lavouras se desenvolves-
sem de forma similar ou 
melhor que as últimas sa-
fras na maioria das regiões 
monitoradas. Atualmente o 
índice está em queda ou de-
saceleração, devido à matu-
ração de parte das lavouras. 
De forma geral, segundo o 
Boletim, persiste a expecta-
tiva de boa produtividade.

Sete em cada dez micros afirmam que  
alta dos juros prejudica os negócios

Os efeitos da subi-
da da taxa básica 
de juros (Selic) 

nos últimos meses têm 
afetado diversos setores 
da economia brasileira. A 
pesquisa Indicador de Ati-
vidade da Micro e Pequena 
Indústria do Estado de São 
Paulo, realizado pelo Da-
tafolha, a pedido do Sindi-
cato das Micro e Pequenas 
Indústrias do Estado de 
São Paulo (SIMPI), apon-
tou que 73% dos empresá-
rios ouvidos afirmaram que 
a alta da taxa de juros está 
prejudicando os negócios, e 
que apenas 27% não estão 
sentindo os efeitos da subi-
da da Selic. Ainda de acordo 
com a pesquisa, a diminui-
ção da atividade econômica 
é um dos principais proble-
mas apontados pelos em-
presários entrevistados.

A pesquisa apurou quais 
os impactos causados nas 

micro e pequenas indús-
trias pelas seguidas altas 
na taxa de juros. Entre 
os efeitos negativos mais 
citados, na avaliação dos 
dirigentes, estão o aumen-
to no custo para finan-
ciar novos investimentos 
na empresa (52%); custo 
mais alto para consumido-
res em geral financiarem 
bens de consumo (50%); 
custo mais alto para clien-
tes conseguirem capital de 
giro (49%); custo mais al-
to para consumidores em 
geral financiarem imóveis 
(49%); custo mais alto para 
utilizar cheque especial ou 
cartão de crédito (48%); 
custo mais alto para tomar 
empréstimos (47%); e di-
minuição da atividade eco-
nômica em geral (45%).

 Consultados sobre os re-
flexos da alta de juros na in-
flação, a maioria (68%) das 
MPI’s afirma que não hou-

ve impacto positivo da alta 
de juros na inflação e não 
dá para prever quando co-
meçará a baixar. Para 19%, 
a inflação no Brasil já come-
çou a baixar e outros 12% 
avaliam que a inflação ainda 
não começou a baixar, mas 
irá baixar nos próximos me-
ses. 

Segundo a pesquisa, após 
alta de 40% para 48% entre 
fevereiro e março, a parcela 
de micro e pequenas indús-
trias com capital de giro in-
suficiente recuou para 41%, 
resultado igual ao registrado 
em janeiro deste ano. Ou-
tras 49% consideram que 
capital de giro atual é exata-
mente o que precisa e ape-
nas 9% afirmam ser mais 
do que suficiente. 

De acordo com o Índice 
de Satisfação com a econo-
mia do Brasil, que varia de 
0 a 200, na perspectiva ma-
croeconômica das micro e 

pequenas indústrias, o nível 
subiu de 88 pontos em fe-
vereiro para 91 pontos em 
abril. 

Na avaliação do presi-
dente do Simpi, Joseph 
Couri, a pesquisa mostra 
uma realidade ainda difícil 
para as micro e pequenas 
indústrias, com a elevação 
da taxa de juros, inflação em 
alta, custos cada vez maio-
res. “A justificativa para o 
aumento da taxa de juros 
que seria esfriar a atividade 
econômica para conter a 
alta da inflação na verdade 
ainda não surtiu o efeito es-
perado, o que tem sacrifica-
do muito os negócios para 
a maioria das micro e pe-
quenas indústrias, confor-
me mostra a pesquisa, com 
redução do capital de giro, 
suspensão ou adiamento de 
investimentos e dificuldade 
para obtenção de crédito”, 
enfatiza.

Assine o jornal

Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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Três perguntas: o watchdog e o monitoramento financeiro
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Cypriano Camargo, 
sócio-fundador da 

CCC Monitoramento, sobre 
a atividade de watchdog e o 
monitoramento financeiro 
de empresas em recupera-
ção judicial ou extrajudicial.

O que faz um watch-
dog?

Basicamente, um watch-
dog é um terceiro indepen-
dente, sem nenhum tipo de 
conflito ou interesse, que a 
pedido de um credor ou de 
qualquer outro stakeholder 
entra dentro de uma em-
presa para fazer o seu mon-
itoramento financeiro. Por 
exemplo, os credores, seja 
dentro de uma recupera-
ção judicial ou extrajudicial, 
acertam uma série de com-
promissos junto com os 
devedores e, normalmente, 
solicitam a nossa presença 
para que façamos o acom-
panhamento da execução 
desses compromissos. Nós 
estamos falando do acom-
panhamento do fluxo de 
dinheiro.

A partir dele, nós 
fazemos o restante do 
monitoramento, pois ex-
istem informações que não 
envolvem apenas o fluxo de 
recursos, como um credor 
que acerta com o devedor 
uma cláusula onde ele se 
compromete a ter um de-
terminado índice, seja ele fi-
nanceiro, de liquidez ou de 
endividamento.

O trabalho de watchdog 
não quer dizer que esta-
mos nos envolvendo em 
situações onde exista uma 
desconfiança ou qualquer 
tipo de preconceito com 
relação à empresa ou seus 
dirigentes, mas sim se os 
termos acordados estão 
sendo cumpridos. Se isso 
não estiver acontecendo, os 
credores ou os interessados 
serão avisados.

Quais são os principais 
problemas com os quais 
você se depara?

Via de regra, quando en-
tramos numa empresa, ela 
está em dificuldades finan-
ceiras geradas pela falta de 
caixa, ou seja, os compro-
missos são maiores que a 
disponibilidade de recursos. 
O problema é que os em-
presários não costumam 
enxugar custos na área prin-
cipal, onde se ganha dinhei-

ro, mas nas áreas financeira 
e de controle. Elas passam 
a ter menos pessoas, que 
ficam mais sobrecarrega-
das e sem a organização 
necessária. Essas são as 
primeiras áreas a sofrerem. 
Isso é comum em todas as 
empresas que passam por 
esse tipo de situação.

A questão é que para 
fazer o monitoramento, nós 
precisamos receber infor-
mações. Isso faz com que 
muitas das nossas perguntas 
não sejam colocadas como 
prioritárias pelas pessoas 
que seguiram na empresa. É 
por isso que nós montamos 
um sistema proprietário 
para agilizar o processo e 
gerar o mínimo de trabalho 
para a empresa monitorada.

Por exemplo, no final de 
2017 nós fomos o primeiro 
watchdog apontado para 
atuar numa recuperação 
judicial no Brasil: a PDG 
Realty. Debaixo da holding 
que havia feito o pedido, 
havia 813 SPEs (Sociedades 
de Propósito Específico), 
das quais 503 também pe-
diram recuperação judicial. 
Cada uma dessas empresas, 
por serem do ramo imobil-
iário, tinham três contas-
correntes. Uma para recebi-
mento dos financiamentos 
dos bancos, a segunda para 
recebimento dos valores 
das vendas dos imóveis, 
cujos recursos são transfe-
ridos para a terceira, onde 
são efetuados os paga-
mentos dos prestadores de 
serviços e fornecedores. 
Assim, nós tínhamos um 
universo de pouco mais de 
2.400 contas-correntes para 
serem monitoradas.

Se isso fosse ser feito 
na mão, nós emitiríamos o 
primeiro relatório depois de 
2 anos. Isso porque mensal-
mente são pelo menos 30 
mil transações. Quando nós 
pegamos a PDG, eu brin-
cava dizendo que se tratava 
de big data.

Cada uma das empresas 
do Grupo Queiroz Galvão, 
que fez um acordo extra-
judicial com seus credores, 
também possui uma média 
de 30 mil transações por 
mês. Com o monitoramen-
to, nós conseguimos alertar 
quando um pagamento er-
rado foi feito, já que nós 
checamos transação a trans-
ação de forma automatiza-
da. Não é possível fazer isso 
por amostragem.

O agente de monitora-

mento olha a execução de 
caixa. Por mais que ele não 
tome decisão de quem será 
pago e não tenha poder de 
movimentar a conta-cor-
rente, a base da construção 
do monitoramento está na 
movimentação do caixa da 
empresa.

Nós não entramos numa 
empresa para dizer o que 
está certo e o que está er-
rado. Nós entramos para 
monitorar o que foi acerta-
do entre credor e devedor. 
Nós tivemos um caso em 
que uma monitorada fez 
uma amortização de em-
préstimo que não precisava 
ser feito. Isso foi um erro 
de controle interno. Nós 
conversamos com as duas 
partes, e os recursos foram 
devolvidos. É por isso que 
o watchdog tem que ser 
imparcial. Ele não pode ter 
paixão ou lado.

Cada monitoramento é 
diferente. Não existem dois 
processos iguais. Monitorar 
uma PDG é diferente de 
monitorar o grupo Queiroz 
Galvão. Contudo, todos os 
processos têm uma coisa 
que os unem umbilical-
mente: o caixa. Vocês olha 
para as duas empresas da 
mesma forma, mas o ra-
ciocínio para se analisar 
cada um dos negócios é to-
talmente diferente. A lógica 
de um negócio é diferente 
da outra, mas tudo passa 
pelo caixa.

Você já teve problemas 
com empresas monitora-
das, mas mal intenciona-
das?

Eu nunca tive esse tipo 
de situação. Não que eu não 
tenha enfrentado situações 
em que a empresa não que-
ria abrir totalmente o caixa. 
Por quê? Porque quando 
você acompanha o caixa da 
empresa, você tem muito 
claramente o registro de din-
heiro entrando e saindo. A 
partir do momento em que 
você tem isso, você começa 
a questionar de forma obje-
tiva. Não existe subjetividade. 
Não se diz “você fez isso 
com essa intenção”, e sim 
“você fez isso”.

Eu tive um caso de paga-
mento para uma empresa 
prestadora de serviço onde 
um dos sócios, que tinha 
99% da empresa, era par-
ente de um dos acionistas da 
devedora. Como a empresa 
entregava serviços através de 
relatórios e estudos, eu pedi 
para vê-los. Aí começou o 
papo: “Ah, eu não tenho”, 
“ah, está difícil de achar” etc. 
Dessa forma, como estava 
“difícil de achar” os relatóri-
os e estudos, eu perguntei o 
porquê do parente do acioni-
sta ser o dono da empresa 
e pedi para que me fosse 
provado que aquilo era uma 
prestação de serviços e não 
uma tentativa de passar din-
heiro para o acionista através 
de alguém conhecido.

É como eu te disse: a 
partir do momento em que 
você trabalha com moni-
toramento financeiro, você 
tem que ser extremamente 
objetivo. Sendo muito fran-
co, se você for amador ou 
leviano, o cara te prega na 
parede.

Divulgação CCC Monitoramento

Cypriano Camargo 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
41ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 307,309,311 - B - CASTELO
Tel.: (21) 3133-2655 - E-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS 

DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JURANDA em face de HIDEHIRO 

FUKUNAGA - PROCESSO Nº 0063817-80.1993.8.19.0001, 
na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) CAMILLA PRADO – Juiz(a) de Direito da Vara 
acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e 
especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - HIDEHIRO 
FUKUNAGA - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro 
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE 
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal 
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma 
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do 
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que 
será encerrado no dia 21/06/2022 às 14:40h 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 28/06/2022 às 14:40h.  DO BEM A SER LEILOADO: 
(Conforme o laudo de avaliação às fls. 372e) Apartamento 425 
do edifício situado no Campo de São Cristóvão, prédio nº. 
182, na freguesia de São Cristóvão/RJ. com 98m². Registrado, 
dimensionado e caracterizado no 3º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital, através da Matrícula nº 9311 
e na inscrição municipal de nª 0.299.527-2 (IPTU). (...) Avalio 
indiretamente o imóvel acima, em R$ 280.000,00 (Duzentos 
e Oitenta 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) (HIDEHIRO 
FUKUNAGA) 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 abril de 2022. Eu, digitei__, e Eu, Chefe da 
Serventia, subscrevo__. (ass.) CAMILLA PRADO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 222/224-C E 206, L MINA II, 
CENTRO 

Tel.: (21) 3133-2232 - E-mail: cap14vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMA-

ÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS 
DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DO 
EDIFICIO IMPERADOR em face de EDUARDO RODRIGUES 

CASTILHO e SUELY BRAGA CASTILHO - PROCESSO 
Nº 0513158-38.2015.8.19.0001, na forma abaixo: 

O(A) Doutor(a) FLAVIA GONCALVES MORAES ALVES – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os 
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencio-
nado(s) - EDUARDO RODRIGUES CASTILHO e SUELY BRAGA 
CASTILHO - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro 
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE 
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal ele-
trônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos 
Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do 
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 
13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do 
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será 
encerrado no dia 21/06/2022 às 15:30h, e, o Segundo Leilão, por 
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no dia 
28/06/2022 às 15:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o 
laudo de avaliação de fls. 302e) : Apartamento nº 802 do Condo-
mínio do Edifício Imperador, situada na Rua Imperatriz Leopoldi-
na, nº 08, Centro, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 47.156 do 2º Ofício 
de Registro de Imóveis e na Prefeitura sob o nº 0464764-0 e CL nº 
06123-4. (...) Avalio indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 
90.000,00 (Noventa mil reais). E para que chegue ao conhecimen-
to de todos os interessados, foi expedido o presente, para cau-
telas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (EDU-
ARDO RODRIGUES CASTILHO e SUELY BRAGA CASTILHO) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por in-
termédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo 
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, 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 07 de abril 
de 2022. Eu, digitei__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. 
(ass.) FLAVIA GONCALVES MORAES ALVES – Juiz de Direito.

TEL AVIV SEGURANÇA LTDA.
CNPJ nº 28.111.178/0001-29 - NIRE: 33.2.11729636

DELIBERAÇÃO
Aos 04 dias do mês de maio do corrente ano, as 13h, compareceu na sede 
desta empresa TEL AVIV SEGURANÇA LTDA, situada a Rua Diógenes nº 
96 - Curicica - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.780-720, BRASIL, CNPJ nº 
28.111.178/0001-29, nesta cidade, o Titular detentor de 100% do Capital 
Social, Sr. PATRICK POLISUK, para fins de DELIBERAR, sobre o 
cancelamento parte do capital social, no valor de R$ 24.200.000,00, bem 
como as suas respectivas quotas que ainda não foram integralizadas, cujo 
prazo final de integralização seria de até 22/12/2022, data de um ano do 
arquivamento da última alteração contratual, ficando assim o capital social 
fixado no valor de R$ 800.000,00, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, bem como, deliberou que seja efetuada a devida 
alteração contratual, que foi lida e aprovada neste ato, par fins de 
arquivamento perante o órgão de Registro do Comercio, juntamente com 
esta Deliberação, por ser verdade firmo a presente deliberação, que vai 
assinada por mim, para que surtam seus devidos efeitos legais na forma da 
lei. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022. Patrick Polisuk - Titular detentor 
de 100% do capital social.

CONFAZ Cooperativa de Trabalho Ltda.
CNPJ nº. 10.478615/0001-81

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Presidente da CONFAZ - Cooperativa de Trabalho Ltda., no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca seus cooperados e associados 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 13 de junho de 2022, na Rua Santa Luzia, nº 651 – 25º andar – 
Centro -RJ, CEP: 20030-041, às 13:30 horas, em 1ª convocação, com 
a presença mínima de dois terços de seus cooperados associados, às 
14:00 horas, em 2ª convocação com a presença mínima de metade 
mais um de seus cooperados associados, e às 14:30 horas, em 3ª e 
última convocação, com a presença mínima de 50(cinquenta) coope-
rados associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 
1– Eleição de Conselho Fiscal; 2 –Prestação de contas; 3 – Aprova-
ção do Balanço 4 – Distribuição de sobras ou rateio de prejuízo; 5 - 
Assuntos de Interesse. Geral. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.

TATIANA DA COSTA ALMEIDA RODRIGUES
Diretor -Presidente

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/ME nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, no Município de São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.755-500, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/21. 
São Gonçalo/RJ, 26/05/2022.

Vale instala Comitê de Nomeação  
para a Assembleia Geral Ordinária 

O Conselho de Ad-
ministração da 
Vale S.A delibe-

rou a instalação do Comitê 
de Nomeação para asses-
sorar, a partir de junho de 
2022, o processo de eleição 
do órgão colegiado, que 
ocorrerá na Assembleia 
Geral Ordinária (“AGO”), 
com realização prevista pa-
ra abril de 2023.

Cabe ao Comitê de No-
meação propor ao Conse-
lho de Administração as 

vmelhorias relacionadas à 
estrutura, ao tamanho e à 
composição deste colegia-
do, além de recomendar as 
competências, as experiên-
cias e a diversidade de perfis 
de potenciais candidatos(as) 
a membros do Conselho, 
para que a Vale se benefi-
cie da pluralidade de argu-
mentos e de um processo 
de tomada de decisão com 
qualidade e segurança, em 
conformidade com as leis, a 
ética e as melhores práticas 

de governança corporativa. 
Compete ao Comitê de 

Nomeação, também, identifi-
car, selecionar e recomendar 
potenciais candidatos(as) a 
membros do Conselho, cujos 
nomes serão avaliados pelo 
Conselho de Administração, 
a fim de que sejam submeti-
dos, a critério deste, para elei-
ção na AGO. Cabe ao Co-
mitê de Nomeação elaborar 
e manter atualizado o plano 
de sucessão do Conselho de 
Administração.

O Comitê de Nomeação 
é composto por 4 mem-
bros, todos integrantes do 
Conselho de Administração 
e sob a coordenação de seu 
Presidente, com maioria 
independente, nos termos 
do respectivo regimento 
interno, o qual foi ajustado 
nesta ocasião, por delibera-
ção do Conselho de Admi-
nistração, e que se encontra 
disponível para consulta em 
www.vale.com/investido-
res. 
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de dezem-
bro de 2021, às 17:30 horas, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a convocação em razão da presença do acionista representante de 100% 
(cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, observado o dis-
posto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), bem como nos termos do § 3º do artigo 8º do Estatuto Social da Com-
panhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno de Abreu Freire; e Secretário: Rodolfo 
Arashiro Rodriguez. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a la-
vratura da ata em forma de sumário; (ii) o recebimento, a aceitação e a ratifi-
cação da renúncia do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho ao cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como a eleição 
do Sr. Gabriel Felzenszwalb ao cargo de membro do Conselho de Administra-
ção da Companhia; (iii) a ratificação da composição do Conselho de Adminis-
tração da Companhia; (iv) a inclusão do novo artigo 16 do Estatuto Social da 
Companhia, em atendimento às disposições do artigo 36, incisos I ao IV, da 
Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho 
de 2021; (v) a reforma dos artigos 23 e 27 do Estatuto Social da Companhia; 
(vi) a inclusão do novo artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, em aten-
dimento às disposições do artigo 36, § 2º, da Resolução do Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021; (vii) a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a autorização aos administradores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deli-
berações tomadas na Assembleia Geral. 5. Deliberações: Todas as delibera-
ções foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
conforme segue: 5.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, confor-
me faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 5.2. Os acionistas tomaram 
ciência da renúncia do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de Identidade nº 11.568.592-7, ex-
pedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 056.577.087-09, com en-
dereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, ao cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, cujo respectivo termo de renúncia foi lido e arquivado 
na sede da Companhia. Em seguida, os acionistas aprovaram a eleição do 
Sr. Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cartei-
ra de identidade nº 11.883.694-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 081.208.657-07, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu 
Mitre nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, ao cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Esta-
tuto Social em vigor. O mandato do membro do Conselho de Administração 
ora eleito será unificado ao dos demais membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia. O Sr. Gabriel Felzenszwalb, ora eleito, assinará o Termo 
de Posse a ser lavrado em livro próprio, e declara, sob as penas da lei, que 
atende aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 330/15, que não 
está impedido por lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos da 
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-
gos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o artigo 147 da Lei 
das S.A. 5.3. Em razão da deliberação acima, os acionistas decidiram ratificar 
a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato 
unificado até 29/11/2022, que será composto por: A) Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identida-
de nº 08.423.755-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 
034.032.377-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 
336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002; B) Gabriel Felzens-
zwalb, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
11.883.694-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
081.208.657-07, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre nº 
336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002; e C) Rodolfo Rie-
chert, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 
05.198.936-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
899.477.897-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Surubim, n° 373, 1º andar, CEP 04571-050. 5.4. Apro-
var a inclusão do novo artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, em aten-
dimento às disposições do artigo 36, incisos I ao IV, da Resolução do Conse-
lho Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021 (“Resolução 
CNSP nº 416/21”), conforme redação a seguir: “Artigo 16 - Competem aos 
órgãos de administração da Companhia, além das atribuições fixadas em lei 
e neste Estatuto Social: (i) zelar pela adequação e pela efetividade da Estru-
tura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Internos, promovendo a 

disseminação das culturas de risco e de controle e o alinhamento das opera-
ções da Companhia à política de conformidade, ao apetite por risco e à polí-
tica de gestão de riscos; (ii) possuir um entendimento geral do perfil de risco 
da Companhia e compreender, para os principais riscos a que ela esteja ex-
posta, sua natureza e potenciais impactos sobre o negócio; o atual nível de 
exposição; e as ações adotadas para sua gestão; (iii) prover as diversas 
unidades organizacionais com a estrutura organizacional e os recursos mate-
riais e humanos necessários à adequada gestão dos riscos e operacionaliza-
ção dos controles associados a suas respectivas atividades, incluindo pes-
soal experiente, capacitado e em quantidade suficiente; e (iv) garantir que os 
mecanismos de avaliação de desempenho e a estrutura remuneratória ado-
tados pela Companhia não incentivem comportamentos capazes de compro-
meter a efetividade do Sistema de Controles Internos e da Estrutura de Ges-
tão de Riscos.” Tendo em vista a aprovação da inclusão do novo artigo 16, 
conforme transcrito acima, ficam automaticamente renumerados os artigos 
subsequentes do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Tendo em vista a inclu-
são do novo artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reforma 
dos artigos 23 e 27, os quais passam a vigorar com as seguintes novas reda-
ções: Artigo 23 – Competem ao Conselho de Administração da Companhia, 
além das atribuições fixadas no artigo 16 deste Estatuto Social: (i) fixar os 
objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, apro-
vando planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; 
(ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraor-
dinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes suas 
atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tem-
po, os livros e papéis da Companhia; (v) solicitar informações sobre contratos 
celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifes-
tar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as de-
monstrações financeiras do exercício; (vii) propor alterações do Estatuto, em 
especial as que implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar 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 Artigo 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores independen-
tes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto Social 
da Companhia, resolvendo os casos omissos. Artigo 27 - Competem à Dire-
toria, além das atribuições fixadas em lei e no artigo 16 deste Estatuto Social, 
as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos 
para a Companhia, conforme definidos em Assembleia Geral; (b) executar a 
política comercial, técnica, administrativa e financeira da Companhia, de 
acordo com os planos de negócios e orçamentos da Companhia; (c) admitir 
e demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais, den-
tro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar 
e submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os documentos exigidos 
na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administra-
ção da Companhia, incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) 
cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da As-
sembleia Geral. 5.6. Aprovar a inclusão do novo artigo 28 do Estatuto Social 
da Companhia, em atendimento às disposições do artigo 36, § 2º, da Resolu-
ção CNSP nº 416/21, conforme redação a seguir: Artigo 28 – Competem 
exclusivamente aos diretores da Companhia: (a) orientar, supervisionar e 
garantir a elaboração, implementação e operacionalização dos processos e 
procedimentos relativos aos controles internos e gestão de riscos associados 
às atividades sob sua responsabilidade; (b) verificar sistematicamente a ado-
ção e o cumprimento dos processos e procedimentos de que trata o item “(a)” 
do artigo 28 acima, como também a manutenção de sua adequação, definin-
do e implementando planos de ação destinados ao saneamento de deficiên-
cias da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Internos; e 
(c) aprovar os limites de exposição para as atividades de negócio que impli-
quem em assunção de riscos relevantes. Tendo em vista a aprovação da in-
clusão do novo artigo 28, conforme transcrito acima, ficam automaticamente 
renumerados os artigos subsequentes do Estatuto Social da Companhia. 5.7. 
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir 
as deliberações acima tomadas, o qual passa a vigorar com a nova redação 
consolidada constante do Anexo I à presente ata, tendo sido sua publicação 
dispensada por aprovação do acionista. 5.8. Autorizar os administradores da 
Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das delibera-
ções tomadas na Assembleia Geral. 6. Encerramento, Lavratura, Aprova-
ção e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente 
ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presi-
dente - Bruno de Abreu Freire e Secretário - Rodolfo Arashiro Rodriguez. 
Acionista presente: Austral Participações S.A., representada na forma de 
seu Estatuto Social. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em 
livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021. MESA: Bruno de 
Abreu Freire - Presidente; Rodolfo Arashiro Rodriguez - Secretário. Certi-
dão: Jucerja reg. sob o nº 4891875 em 17/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
24/05/2022: Data, Local e Horário: Ao 24/05/2022, às 10h, na sede social 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Fer-
rari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Presença: Reunião Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico 
no dia 13/05/2022, endereçada aos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. 
Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes ou 
representados. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A submissão à aprovação 
da Assembleia Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento 
de juros sobre o capital próprio (5ª parcela do ano 2022); (ii) Distribuição de 
dividendos intercalares com base em balanço trimestral correspondente ao 
primeiro trimestre de 2022, conforme proposta realizada pela Diretoria; (iv) 
O pedido de renúncia do Sr. Lianhua Zhang para o cargo de Vice-Diretor de 
Operações da Companhia; (v) A indicação para a Diretoria do Sr. Peng Zhang 
para o cargo de Vice-Diretor de Operações da Companhia; e (vi) A reeleição 
e consolidação dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: 
Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (i) Sub-
meter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para pagamento de juros 
sobre o capital próprio (5ª parcela do ano 2022) no valor de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da 
Companhia em maio/2022 e a ser pago em ou antes de 30/06/2022; (ii) Ad 
referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a distri-
buição de dividendos intercalares no valor de R$ 865.000.000,00 (oitocentos 
e sessenta e cinco milhões de reais) à conta de lucros auferidos até o pri-
meiro trimestre de 2022, com base em balanço trimestral, conforme disposto 
no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do 
Estatuto Social da Companhia, a serem pagos aos acionistas em ou antes de 
30/06/2022; (iv) Aceitar e homologar o pedido de renúncia apresentado pelo 
Sr. Lianhua Zhang para o cargo de Vice-Diretor de Operações, conforme 
carta de renúncia datada de 09/05/2022; (v) A indicação para a Diretoria do Sr. 
Peng Zhang, chinês, casado, portador do passaporte chinês n° PE 1609767, 
com endereço comercial à A6, Huixin Dong Street, Chaoyang District, Beijing, 
100029, China, cuja eleição e posse ao cargo está condicionada à obtenção 
da autorização de residência prévia e trabalho no país, a ser concedida pela 
Coordenação Geral de Imigração Laboral do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (CGIL/MJSP), nos termos da legislação em vigor; e (vi) A reeleição 
dos seguintes Diretores para um mandato de 3 (três) anos a partir desta 
data, a se encerrar, portanto, em 24/05/2025, e a consolidação da Diretoria 
da Companhia, composta pelos seguintes membros: (a) Sr. Mariano Carlos 
Ferrari, italiano, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para 
estrangeiros RNE G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 065.106.367-19 – 
Diretor Presidente; (b) Sra. Hong Ma, chinesa, casada, portadora da carteira 
de identidade para estrangeiros RNM F3650181, inscrita no CPF sob o nº 
066.166.307-81 – Diretora Financeira; (c) Sra. Lorena Dominguez Espido, 
espanhola, solteira, geóloga, portadora da carteira de identidade para estran-
geiros RNE G4142654, inscrita no CPF sob o nº 064.704.907-43 – Diretora 
de Operações; e (d) Sra. Gilberta Maria Lucchesi, brasileira, divorciada, 
advogada, portadora da carteira de identidade nº 98.758 da OAB/RJ, inscrita 
no CPF sob o nº 031.322.767-58 – Vice-Diretora Financeira, todos com 
domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º andar, cidade e estado 
do RJ, Brasil. Os Diretores ora eleitos tomarão posse no prazo legal, apresen-
tando nesta data à Companhia a Declaração de Desimpedimento para os fins 
do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. O cargo de Vice-Diretor de Operações 
permanecerá temporariamente vago. Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Manuel Tomás García Blanco, Zhao Xuan, José Carlos de Vicente Bravo, 
Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang, José Ángel Murillas An-
goiti, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez, Lianhua Zhang e Mariano Carlos 
Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada 
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
RJ, 24/05/2022. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja 
nº 4918972 em 26/05/2022.

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO), 
REALIZADA EM 29/04/2022

A AGO de 29/04/2022 da Companhia que aprovou: (a) o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021; (b) a proposta da Administração 
da Companhia para destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31/12/2021; e (c) a fixação da remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2022 foi registrado 
na JUCERJA em 24/05/2022 sob o n° 00004913926 e sua versão na íntegra 
está disponível no site https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede 
da Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), no Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP: 20.021-903. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, na 
forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. MESA: Presidente: Marcos 
de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. ORDEM 
DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. PUBLICAÇÕES DO 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Monitor Mercantil, do dia 04 de maio de 
2022 (Anexo I). DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os acionistas adotaram 
as seguintes resoluções: (a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para 
publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo; 
(b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, com o respectivo parecer dos auditores independentes, 
havendo lucro no valor de R$61.477.618,25 (sessenta e um milhões, 
quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco 
centavos), que será utilizado, em sua totalidade, para amortizar prejuízos 
de exercícios anteriores. (c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta 
assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois 
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia 
realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 
a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos 
presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão, 
Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Acionistas: Antônio Augusto de 
Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza 
Leão, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, Fernando de Queiroz Galvão, 
Marcos de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Mauricio José 
de Queiroz Galvão, Paulo Cesar Viana Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão, 
Roberto de Queiroz Galvão e Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Ricardo de Queiroz Galvão 
- Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004902432 
em 20/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

NEIDER II PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
CNPJ: 45.323.364/0001-40 / NIRE: 33.2.1183478-2

ATA REUNIÃO GERAL DOS SÓCIOS. No dia 24 de maio do ano de dois 
mil e vinte e dois, devidamente convocados por convocação protocolada, 
reuniram-se a totalidade dos sócios abaixo assinados, representando 100% 
do Capital Social, na sala de reuniões da Empresa à Travessa do Ouvidor, 
32 – 7º andar – parte, Centro, às 17:00 horas, para discutirem a seguinte 
ordem do dia: A) Deliberar sobre a redução do Capital Social da sociedade, 
no montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em moeda 
corrente nacional por estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
nos termos do artigo 1082, inciso II do Código Civil Brasileiro, refletindo a 
redução patrimonial apresentada, com consequência alteração da Cláusula 
Quinta do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da empre-
sa. Deliberações:  Após a discussão da matéria constante na ordem do dia, 
os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, delibera-
ram o que segue: 1) Aprovar a redução do Capital Social da Sociedade no 
valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), nos termos do 
artigo 1082, inciso II do código Civil Brasileiro, mediante o cancelamento de 
750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas representativas do Capital So-
cial, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, passando o Capital 
Social da Sociedade de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) dividido em 
1.000.000 (hum milhão) quotas para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas com valor 
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma. O valor referente a redução no 
Capital Social será devolvido aos sócios mediante depósito bancário obe-
decendo a participação societária de cada um. Em razão da redução do 
Capital Social ora aprovada, fica alterada a Cláusula Quinta do Instrumento 
Particular de Alteração do Contrato Social, que passa a vigorar com as alte-
rações deliberadas na presente reunião, passando o Capital Social para R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos 
e cinquenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma. 
2) Consignar que as deliberações aqui aprovadas no item 1 acima somente 
se tomarão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para 
oposição dos credores quirografários contados da data de publicação da 
presente ata nos termos do artigo 1084, parágrafos 1º e 2º do Código Civil 
Brasileiro, desde que não haja oposição de qualquer credor. Encerramento. 
Terminando os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-
se a presente ata que, lida e aprovada na íntegra por unanimidade é as-
sinada por todos os sócios presentes. Rio de Janeiro, 26 e abril de 2022. 
Vati Paticipações Ltda - Carlo Leonardo Schneider - Presidente.; Vivian 
Participações Ltda - Grace Vivian Schneider - Secretária.; Demais Sócios: 
Hesch Paticipações Ltda - Ronald Henrique Schneider; Hestia Participa-
ções Ltda - Márcio Roberto Schneider; Kopke Participações Ltda - Dóris 
Ingeborg Schneider Kopke.

B3 diz que acumula R$ 15 bilhões  
em estoque de notas escriturais

A B3 iniciou em no-
vembro de 2021 
os serviços de dis-

tribuição, depósito cen-
tralizado, negociação e 
liquidação, bem como o 
registro de notas comer-
ciais escriturais. Com seis 
meses de operação, a bolsa 
do Brasil diz que atingiu 
a marca de R$ 15 bilhões 
em estoque, com 60 notas 
escriturais de 50 emissores 
diferentes.

Criada como uma alter-
nativa de financiamento às 
empresas, principalmente 
às de menor porte, a nota 
comercial é um título de 
dívida corporativa emitida 
por sociedades anônimas, 
limitadas ou cooperativas, 
que representa uma pro-
messa de pagamento pelo 
seu emissor.

Com a criação da Lei 
nº 14.195, que entrou em 
vigor em 26 de agosto de 
2021, esse ativo passou a ser 
emitido de forma escritural, 
com serviço de escrituração 
prestado por meio de ins-
tituições autorizadas pela 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM).

Anteriormente, havia 
apenas a nota em formato 
cartular, o que demandava a 
emissão de uma cártula para 
formalizar o ativo.

“Esse é um produto re-
cente que veio para ampliar 
as possibilidades de finan-
ciamento para os emissores. 
Em pouco tempo, as notas 
escriturais confirmaram a 
expectativa de serem um 
formato flexível e menos 
restritivo que o modelo car-
tular. A tendência é que to-

dos esses benefícios atraiam 
ainda mais empresas para 
este mercado”, comenta 
Fábio Zenaro, diretor de 
Produto Balcão e Novos 
Negócios da B3.

A Oliveira Trust, que 
atua junto à B3 como es-
crituradora, tem perspecti-
va de crescimento em ter-
mos de atração de novos 
emissores. Segundo Ra-
phael Morgado, diretor de 
Serviços Qualificados da 
OT, o mercado é bastan-
te promissor, pois amplia 
consideravelmente o leque 
de potenciais emissores 
pela simplificação e redu-
ção de custo que as notas 
comerciais proporcionam.

“Consideramos que a 
receptividade e agilidade 
da B3 em escutar e aten-
der as demandas e neces-

sidades do mercado foram 
fundamentais para fomen-
tar o desenvolvimento do 
novo produto, permitindo 
o atingimento de números 
muito expressivos em cur-
to espaço de tempo. Pela 
Oliveira Trust, considera-
mos as características do 
novo produto amplamente 
convergentes com nossos 
propósitos e valores, na 
medida em que as notas 
comerciais são sinônimo 
de inovação, agilidade e 
democratização do acesso 
ao mercado de capitais”, 
ressalta Morgado.

Em abril de 2022, o es-
toque de notas na B3, que 
inclui as cartulares e escri-
turais, fechou em R$ 44 
bilhões valor correspon-
dente às emissões de 156 
companhias.

Mercado de títulos da China  
somou US$ 749 bilhões de emissões

A emissão total de tí-
tulos na China foi 
de 5,05 trilhões de 

yuans (US$ 749,4 bilhões) 
no mês passado, mostra-
ram dados do banco cen-
tral. A emissão de bônus 
do Tesouro atingiu 765,63 
bilhões de iuanes, e a emis-
são de bônus dos governos 
locais chegou a 284,21 bi-
lhões de iuanes, de acordo 
com dados do Banco Popu-
lar da China.

Em abril, a emissão de 
títulos financeiros atingiu 
769,32 bilhões de iuanes, 
e a de títulos corporativos, 
1,36 trilhão de iuanes. A 
emissão de valores de dí-
vida titularizada totalizou 
27,23 bilhões de iuanes, e 
a de certificados de depó-
sito interbancário atingiu 
1,8 trilhão de iuanrs.

Até o final do mês pas-
sado, os títulos pendentes 
mantidos sob custódia 

atingiram 138,2 trilhões 
de iuanes, segundo dados 
oficiais.

Mercado de futuros

Segundo a Xinhua, o 
mercado de futuros da Chi-
na continuou a esfriar em 
abril, com o volume de ne-
gócios encolhendo 15,11% 
ano a ano, de acordo com 
a Associação de Futuros da 
China. O volume de negó-

cios do mercado de futuros 
de commodities da China 
diminuiu para 40,77 trilhões 
de iuanes (US$ 6,05 tri-
lhões) no mês passado, uma 
queda de 28,23% em rela-
ção ao mês anterior, disse a 
associação.

Nos primeiros quatro 
meses de 2022, o volume de 
negócios do mercado de fu-
turos foi de 169,13 trilhões 
de iuanes, uma queda de 
10,44% em termos anuais.
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