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Lei altera 
negociação 
de dívidas 
tributárias

A Lei 14.375, de 21 de junho 
de 2022, decorrente da conversão 
da Medida Provisória 1.090/2021, 
cujo objeto principal residia no 
estabelecimento de requisitos e 
condições para realização das 
transações relativas à cobrança 
de créditos do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), trou-
xe várias alterações em uma área 
diversa, a da Transação Tributária.

Segundo Érico Sussekind, só-
cio do Cescon Barrieu na área tri-
butária, as modificações trazidas 
pela Lei 13.988, de 14 de abril de 
2020, abriram a possibilidade de o 
contribuinte negociar a quitação 
de débitos objeto do contencioso 
administrativo fiscal.

A lei 14.375 ampliou os benefí-
cios, como a possibilidade de uti-
lização do prejuízo fiscal e base de 
cálculo negativa, além da compen-
sação com precatórios, os quais 
poderão ser utilizados de forma 
cumulativa. O valor máximo dos 
descontos aumentou de 50% para 
65% do valor total dos créditos a 
serem transacionados, sendo que 
os parcelamentos, até então limi-
tados a 84 meses, poderão chegar 
a 120 meses.

Sussekind lista outros benefí-
cios: os descontos poderão ser 
concedidos às multas, juros (de 
forma genérica) e encargos legais 
relativos a créditos a serem tran-
sacionados (a redação anterior fa-
lava em “juros de mora”); uso de 
precatórios para amortização de 
dívida tributária principal, multa 
e juros; tendo ocorrido a adesão 
a outros programas de refinancia-
mento, estes serão mantidos.

Randolfe 
apresenta  
28 assinaturas 
para CPI

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) informou que o reque-
rimento para a criação da CPI do 
MEC já conta com 28 assinaturas 
de senadores, uma a mais do que o 
mínimo necessário ao registro do 
pedido de instalação. O parlamen-
tar afirmou que espera conseguir 
mais apoios nos próximos dias.

“Não protocolaremos ainda 
no dia de hoje [quinta-feira] esse 
requerimento de comissão par-
lamentar de inquérito. Aguarda-
remos pelo menos até a próxima 
terça-feira”, esclareceu Randolfe, 
segundo a Agência Senado.

“Há alguma dúvida de que 
houve um esquema tenebroso 
de tráfico de influência no âmbi-
to do Ministério da Educação?” 
questionou Randolfe, ao defender 
que a CPI, se instalada, investigue 
não só as denúncias contra o ex-
-ministro da Educação Milton Ri-
beiro, mas também as suspeitas de 
irregularidades no Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE).

Na quarta-feira (22), o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pache-
co, disse que, em termos de conve-
niência, o momento pré-eleitoral é 
algo que pode prejudicar o escopo 
de uma CPI.

Datafolha, sem 
mudanças, 
confirma vitória 
de Lula

Pesquisa Datafolha divulgada 
no início da noite desta quinta-
-feira confirma vitória de Lula em 
primeiro turno, se as eleições fos-
sem hoje, com 47% contra 41% 
dos rivais. Como a margem de er-
ro é de 2 pontos percentuais, para 
mais ou para menos, a preferência 
por Lula está acima da margem.

Não houve grandes alterações 
em relação à pesquisa realizada 
em maio. O ex-presidente atin-
giu 47% das intenções de voto 
no primeiro turno, contra 28% 
de Bolsonaro (PL). Ciro Gomes 
(PDT) alcançou 8%. André Jano-
nes (Avante) teve 2%, e Simone 
Tebet (MDB) – a maior decepção, 
depois de confirmada sua pré-
-candidatura e pela presença na 
TV – ficou com 1%. Pablo Marçal 
(Pros) e Vera Lucia (PSTU) tam-
bém registraram 1% cada. Bran-
cos e nulos somaram 7%, e não 
souberam responder, 4%.

Europa enfrenta crise de gás
Alemanha e mais 9 países falam em ‘situação séria’

O governo da Alemanha 
declarou nesta quinta-
-feira a segunda etapa 

do plano nacional de emergência 
de gás do país, depois que o for-
necimento de gás russo através 
do gasoduto Nord Stream 1 foi 
reduzido para 40% da capacida-
de.

“A situação é séria”, disse o mi-
nistro de Assuntos Econômicos e 
Ação Climática, Robert Habeck, 
descrevendo o corte no forneci-
mento de gás como um “ataque 
econômico”. “Estamos em uma 
crise de gás”, acrescentou Habe-
ck. “O gás é uma mercadoria es-
cassa a partir de agora.”

Dez países da União Europeia 

declararam emergência inicial de 
gás natural. Além da Alemanha, a 
Itália é Suécia estão entre os afe-
tados pela redução do abasteci-
mento a partir da Rússia. O aviso 
é o primeiro dos três estágios de 
emergência.

Embora as instalações de ar-
mazenamento de gás da Alema-
nha tenham sido preenchidas 
em maior medida do que no ano 
anterior, o nível de armazena-
mento desejado antes do inver-
no “dificilmente será alcançado 
sem medidas adicionais”, disse o 
ministro.

A Alemanha anunciou a pri-
meira etapa, ou o nível de alerta 
precoce, de seu plano de emer-

gência de três etapas no final de 
março. No entanto, por enquanto, 
o governo ainda não está fazendo 
uso do chamado mecanismo de 
reajuste de preços.

“Esse mecanismo pode ser 
necessário em certas situações 
para evitar um colapso no for-
necimento de energia. Mas tam-
bém tem desvantagens, e é por 
isso que estamos trabalhando 
em conceitos alternativos”, dis-
se Habeck.

Segundo o ministro, são espe-
rados novos aumentos no preço 
do gás. “Isso afetará a produção 
industrial e se tornará um gran-
de fardo para muitos consumi-
dores.”

Cúpula do Brics consagra cooperação 
para alcançar desenvolvimento global

O presidente chinês Xi 
Jinping sediou a 14ª Cú-
pula do Brics por meio 

de um link de vídeo nesta quinta-
-feira, pedindo aos países do bloco 
– além da China, Brasil, Rússia, Ín-
dia e África do Sul – que protejam 
a paz e a tranquilidade mundiais, 
impulsionem o desenvolvimento e 
liberem o potencial e a vitalidade 
da cooperação.

“Estando na encruzilhada da 
história, devemos olhar para trás, 
para a jornada que percorremos 
e ter em mente por que estabele-
cemos o Brics em primeiro lugar, 
e olhar para um futuro comparti-
lhado de um alto nível mais abran-
gente, próximo, prático e inclusi-
vo”, disse Xi.

O presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, participou a partir de 
Brasília. Ele disse que as econo-
mias emergentes foram funda-
mentais para a recuperação da 
economia internacional que teve 
início em 2008, motivo pelo qual 

mostra-se ainda mais necessária 
a reforma de organizações inter-
nacionais, em especial do Con-
selho de Segurança das Nações 
Unidas.

Xi Jinping observou que a com-
binação da pandemia com a crise 
da Ucrânia resultou em interrup-
ções nas cadeias industriais e de 
suprimentos globais, aumentos 
sustentados dos preços das com-
modities e sistemas monetários 
e financeiros internacionais mais 
fracos. Xi disse que os países do 
Brics precisam manter a coopera-
ção para impulsionar o desenvol-
vimento e enfrentar conjuntamen-
te os riscos e desafios.

Observando que os países se 
reúnem não em um clube fecha-
do ou em um círculo exclusivo, 
mas em uma grande família de 
apoio mútuo e uma parceria pa-
ra cooperação ganha-ganha, Xi 
disse que os países do Brics pre-
cisam manter a abertura e a in-
clusão e reunir sabedoria e força 

coletiva, em referência à propos-
ta de Brics Plus.

A 14ª Cúpula do Brics divul-
gou a Declaração de Pequim. 
“Nós, os líderes da República Fe-
derativa do Brasil, da Federação 
Russa, da República da Índia, da 
República Popular da China e da 
República da África do Sul, reali-
zamos a 14ª Cúpula do Brics sob 
o tema “Promover parceria Brics 
de alta qualidade, em uma No-
va Era para o Desenvolvimento 
Global”.

“Recordamos que nos últi-
mos 16 anos, mantendo o es-
pírito do Brics de respeito e 
compreensão mútuos, igualda-
de, solidariedade, abertura, in-
clusão e consenso, os países do 
Brics fortaleceram a confiança 
mútua, aprofundaram a coope-
ração intra-Brics mutuamente 
benéfica e pessoas mais próxi-
mas intercâmbios entre pesso-
as, o que levou a uma série de 
resultados significativos.”

Foto Xinhua
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PL que reduz ICMS não altera a vida dos mais pobres

Budapeste e Viena, imperdíveis

Por Marco Antonio 
Vasquez Rodriguez 
e Jonathas Lisse

Foi aprovado pelo Se-
nado Federal o pro-
jeto de Lei 18/2022 

que traz mudanças no 
ICMS, imposto arrecadado 
pelos estados. A intenção é 
baixar o preço para o con-
sumidor do transporte, co-
municação, energia elétrica, 
combustíveis e gás natural, 
que serão considerados pela 
lei como produtos e servi-
ços essenciais. Na prática, 
o projeto pretende impedir 
que os estados possam ins-
tituir para esses produtos e 
serviços alíquotas superio-
res àquelas que são pratica-
das para outros produtos.

Não há dúvida que a 
medida, visando frear a in-
flação, teria um impacto 

positivo para a redução de 
preços para os consumido-
res, já que o preço dos com-
bustíveis está diretamente 
relacionado com outros 
custos que impactam no 
preço final. No entanto, os 
consumidores mais pobres 
dificilmente se beneficiarão 
desta redução.

É preciso compreender 
que reduzir o ICMS sobre 
os produtos e serviços es-
senciais, assim considera-
dos pelo PL 18/2022, não 
é o bastante para reduzir o 
custo da cesta básica, uma 
vez que a carga tributária 
sobre os alimentos que a 
compõem, por si só, já é 
bastante elevada conside-
rando a renda da maioria 
dos brasileiros, que não 
possuem a mesma capaci-
dade contributiva de outras 
classes sociais.

A cesta básica é composta 
de 13 gêneros alimentícios 
considerados necessários 
para a segurança alimen-
tar. Quando o consumidor 
adquire esses produtos no 
mercado, a nota fiscal traz 
um resumo do valor pa-
go em relação aos tributos 
(estaduais e federais) que 
são contados sobre a carne 
(29%), leite (18,65%), feijão 
(17,24%), arroz (17,24%), 
farinha de trigo (17,24%), 
batata (11,22%), tomate 
(16,84%), pão (16,86%), 
café (16,52%), frutas 
(11,78%), açúcar (30,60%), 
óleo (22,79%) e margarina 
(35,98%).

Podemos afirmar, então, 
que um prato de arroz, fei-
jão, batata frita e bife está 
temperado com 18,67% de 
impostos em média. Ou 
seja, quase 20% da renda 

das pessoas mais pobres 
é destinada ao pagamen-
to de impostos, conside-
rando apenas os valores 
destinados à alimentação. 
A carga tributária sobre 
a cesta básica no Brasil é 
extremamente elevada se 
comparada aos países mais 
desenvolvidos, a exemplo 
dos Estados Unidos (8%) 
e Japão (6%).

Embora a diminuição 
do preço dos combustíveis 
possa trazer uma redução 
dos preços da cesta básica, 
contendo parte da inflação 
no setor, o grande vilão que 
ameaça a segurança alimen-
tar de milhões de brasileiros 
ainda são os impostos di-
retos que incidem sobre os 
alimentos. Enquanto 33 mi-
lhões de brasileiros passam 
o dia sem ter o que comer, 
pouco se faz num país que 

é considerado o celeiro do 
mundo, para se reduzir ou 
mesmo isentar de impos-
tos os produtos que devem 
chegar à mesa dos brasi-
leiros. E, embora os pro-
gramas de transferência de 
renda sejam fundamentais 
para conter a escalada da 
fome, não é suficiente para 
fazer retroceder esse triste 
número, que quase dobrou 
em dois anos.

Inequívoco que há um 
componente político-
-eleitoral por trás do PL 
18/2022, na medida em que 
se pretende – com possível 
discussão sobre a sua cons-
titucionalidade – reduzir 
a alíquota de impostos de 
competência dos Estados, 
diminuindo a arrecadação 
de estados e municípios, 
que certamente vão bater às 
portas do STF. O pano de 

fundo parece ignorar que a 
alta dos combustíveis está 
mais relacionada ao preço 
internacional do petróleo 
do que à alíquota do impos-
to estadual, que se mantém 
a mesma há anos.

Embora o STF já te-
nha uma posição formada 
quanto à essencialidade da 
energia elétrica e comuni-
cações, proibindo a ma-
joração de suas alíquotas, 
a discussão que se travará 
em relação ao PL 18/2022, 
caso seja questionada a sua 
constitucionalidade, diz res-
peito à interferência da le-
gislação federal na compe-
tência tributária dos estados 
para instituir normas sobre 
ICMS.

Marco Antonio Vasquez Rodriguez 
e Jonathas Lisse são  advogados tribu-
taristas e sócios da VRL Advogados.

Por Paulo Alonso

Budapeste, capital 
da sedutora Hun-
gria, e Viena, ca-

pital da musical Áustria, se 
complementam em um ro-
teiro clássico pelo centro-
-leste europeu. O cantor e 
compositor Chico Buarque 
de Holanda, que fez aniver-
sário no último domingo, já 
escreveu que “a única lín-
gua que o diabo respeita” 
é a utilizada na Hungria. A 
língua é assustadora. Toda-
via, atualmente, o inglês é 
bastante difundido.

A Hungria reúne outras 
particularidades como os 
banhos turcos, os magnífi-
cos edifícios de Budapeste, 
o Lago Balaton, o maior 
da Europa Central, e mo-
numentos absolutamente 
incríveis. A capital húngara 
foi fundada em 1873, após 
a unificação de três cidades, 
Buda e Óbuda, na margem 
do Danúbio, e Peste, na 
margem leste. Grande parte 
da arquitetura da cidade é 
fruto do nacionalismo que 
marcou o final do século 19 
e o início do 20.

Buda, Peste e Óbuda se 
consolidaram no final do 
século 12. Buda abriga o 
Palácio Real e as Termas de 
Géllert, legado da ocupação 
turca na região, enquanto 
Peste concentra o Parla-
mento, a Ópera, a Basílica 

de Santo Estevão e a maio-
ria dos grandes cafés. Entre 
Buda e Peste está o Rio Da-
núbio, que passa embaixo 
de suas magníficas pontes. 
Aliás, caminhar à noite às 
margens do Danúbio, ad-
mirando a iluminação da 
Ponte das Correntes e dos 
prédios em ambos os la-
dos, é um belo programa. 
O problema será descobrir 
qual dos dois lados é o mais 
encantador e o mais inspi-
rador.

Entre os monumentos de 
Budapeste está o grandioso 
Parlamento, inspirado no de 
Londres. Apesar da fachada 
neogótica, a obra segue as 
convenções do estilo bar-
roco, com um espetacular 
domo central. A Igreja pa-
roquial da Cidade Interna e 
a Basílica de Santo Estevão 
merecem ser visitadas, por 
causa dos seus conjuntos 
arquitetônicos, assim como 
o Museu Nacional e o de 
Belas Artes. No primeiro, 
há um eclético acervo que 
compreende os séculos 11 
a 20. Já o segundo contém 
uma grande de coleção de 
pintura europeia, desde a 
época medieval até o sécu-
lo 20, além de antiguidades 
romanas, gregas e egípcias.

A Ópera foi inaugurada, 
em 1884, e sua fachada é 
decorada com temas músi-
cas, apresentando estátuas 
de Erkel e Liszt. A opulên-

cia do foyer, com seus can-
delabros, murais, colunas de 
mármore e teto abobadado, 
revela-se também na esca-
daria principal e nas galerias 
do auditório.

No Castelo de Va-
jdahunyad, com seções gó-
tica e renascentista, estão 
reproduzidos detalhes de 
mais de vinte famosos edi-
fícios da Hungria. O maior 
destaque é dado à era me-
dieval, considerada a mais 
glamorosa da história do 
país, enquanto o contro-
verso período de Habsbur-
go foi relegado ao segundo 
plano.

De barco, a viagem, pelo 
Danúbio, entre Budapeste 
e Viena, demora seis horas 
e meia, mas é muito mais 
agradável do que a de trem. 
Daí a razão de, estando em 
Budapeste, dar um pulinho 
na vizinha Áustria. Apesar 
do frio e do vento, Viena é 
charme puro e musical sem-
pre.

Aliás, a Áustria mantém 
ares do Velho Mundo mais 
do que qualquer um dos 
seus vizinhos. A onipresen-
te arquitetura dos tempos 
do Império Habsburgo, a 
música de Mozart e Srauss 
e as pinturas de Klint sedu-
zem o viajante, assim como 
o Quarteirão dos Museus, 
um dos maiores centros 
culturais do mundo, insta-
lado nos antigos estábulos 

de Viena. Para completar, 
Viena tem vitrines espeta-
culares, os mais deliciosos 
doces confeitados do plane-
ta e ainda estações de esqui, 
no Tirol, tão boas quanto as 
da Suíça, e por preços mais 
em conta.

A sensação que se tem 
ao percorrer Viena a pé é 
de que a cidade realmente 
não parou no tempo. Pelo 
contrário, está repleta de 
atrações para todos os gos-
tos e bolsos. Uma cidade 
charmosa na qual os bon-
des ainda desaceleram para 
não atropelar as pombas 
que ciscam entre os trilhos. 
Aliás, esses bondes jamais 
atrasam. Viena é para ser 
curtida com passeios e ca-
minhadas descompromissa-
das, e nada melhor do que 
percorrer a Rua Graben, 
ponto nevrálgico da capital.

A casa em que viveu de 
Sigmundo Freud, na Rua 
Bergasse, 19, é parada obri-
gatória. Lá, até o início do 
nazismo, o pai da Psicanáli-
se, morou e trabalhou. Do-
cumentos, pesquisas, fotos 
e até um vídeo pessoal estão 
à disposição dos visitantes. 
O famoso divã, no entanto, 
encontra-se no Museu de 
Londres.

Também merece uma vi-
sita à Catedral de Santo Es-
tevão. O Palácio de Schön-
brunn e seus jardins são 
magníficos. Em seu interior 

há uma sala toda revestida 
em pau-brasil. Em estilo 
gótico, o palácio, que abri-
ga 1.141 cômodos, possui 
esplêndidos altares, escul-
turas, pinturas e as criptas 
dos imperadores. Do topo 
da torre norte se abre uma 
linda e romântica vista de 
Viena.

O palácio barroco foi re-
sidência de verão da família 
imperial austríaca, desde 
meados do século 18 até 
ao final da Segunda Guer-
ra Mundial. Nele viveu até 
1817, data de seu casamen-
to com o futuro imperador 
D. Pedro I, a arquiduquesa 
Leopoldina de Habsburgo, 
que teve papel definitivo 
na independência do Bra-
sil. O Schönbrunn tem sido 
uma das principais atrações 
turísticas de Viena desde 
o século 19. O palácio e o 
seu parque de cerca de 160 
hectares está classificado, 
desde 1996, como parte 
do Patrimônio da Huma-
nidade, pela Unesco. Tem 
aparecido em postais, docu-
mentários e diversas produ-
ções cinematográficas. Uma 
das principais atrações do 
parque palaciano é o Tier-
garten Schönbrunn, o mais 
antigo jardim zoológico do 
mundo.

Obviamente, um passeio 
pela Ópera de Viena não 
pode deixar de estar tam-
bém presente na agenda do 

visitante. Trata-se de um 
programa obrigatório, ainda 
que os preços sejam salga-
dos. O espetáculo, contudo, 
merece esse investimento. 
Não é apenas Viena que en-
canta. Salzburgo, na frontei-
ra com a Alemanha, é cheia 
de charme e delicadeza.

A terra de Mozart rece-
be, anualmente, milhares 
de visitantes que querem 
conhecer a sua arquitetura 
barroca, ares de montanha 
e muita música. O festival 
ali realizado, a partir do mês 
que vem e que vai até agos-
to, é o mais importante da 
Europa. A casa onde Mo-
zart viveu, até os 17 anos, 
expõe objetos originais, co-
mo o pequeno violino que 
o compositor usava quando 
criança. E, se quiser apre-
ciar uma linda vista da cida-
de e do Alpes, suba de funi-
cular até o castelo medieval 
ali pertinho.

A Hungria e a Áustria 
são países muito próximos, 
interessantes e ricos cultu-
ralmente e, juntos, guardam 
uma enorme parcela da 
história. São simplesmen-
te imperdíveis. A Austrian 
Airlines voa entre as duas 
capitais em 50 minutos. O 
preço varia bastante, in-
cluindo opções que variam 
de € 74 e € 140.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Desigualdade de  
gênero no Itamaraty

Prestes a completar 105 anos, desde que o Itamaraty abriu 
as portas para a primeira mulher diplomata, apenas 

356 mulheres, 23% do total de 1.540 diplomatas, está hoje 
na ativa. Fora que nunca chefiam postos estratégicos como 
Londres, Tóquio, Paris, para citar algumas representações. 
São 1.184 homens, muitos com o apoio de familiares que já 
fizeram o concurso. Uma realidade a ser mudada...

Balé em Niterói

Com coreografia de Esther Weitzman, a Companhia de 
Balé de Niterói se apresenta neste final de semana, no Teatro 
Municipal daquela cidade, com Presenças na Ausência.

Crise econômica fluminense

Segundo dados do IPC Maps 2022, o Estado do Rio 
de Janeiro perdeu mais de 202 mil empresas entre abril 
passado e o mesmo mês de 2021. O comércio, setor mais 
atingido, teve 86 mil lojas que encerraram as atividades.

Protestos brasileiros  
em Portugal

Além do caos no aeroporto de Lisboa – onde amigo da 
coluna passou 3 horas para ter seus documentos con-
trolados, num voo oriundo de São Paulo, com apenas 2 
guichês funcionando – brasileiros com renovação de visto 
parada tiveram que apelar para o Parlamento português. 
São milhares que esperam abertura de vaga no site do 
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.

Triste realidade
Com o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro preso, 

além de pastores investigados, não é nada fácil a situação 
de Bolsonaro às vésperas das eleições presidenciais. Vem 
chumbo grosso por ai. Servindo à Pátria? Não adianta 
querer negar agora.

Procuradora agredida  
em São Paulo

A procuradora-geral de Registro, no interior de São 
Paulo, Gabriella Barros, agredida por seu colega Deme-
trius Macedo, mostra um Brasil cada vez mais violento. 
Ainda bem que ele foi afastado e deverá ser exonerado 
após o inquérito administrativo. Quem incentiva tais 
comportamentos no Brasil com politicas equivocadas? A 
pergunta que não quer calar.

Renovação CNH no Detran-RJ
Tem causado questionamento e estranheza a forma 

como os testes oftalmológicos estão sendo efetuados. Sem 
nenhuma infraestrutura, as pseudoclínicas precisam de um 
olhar do Governo do Estado. Que nos diga o jornalista 
Vagner Fernandes.

Novos ares na Colômbia

O presidente eleito colombiano, Gustavo Petro, que 
venceu as eleições com cerca de 700 mil votos de diferen-
ça, traz uma proposta de entendimento e paz para um país 
que precisa se desafiar. Francia Marquez, primeira mulher 
negra a ocupar a vice-presidência do país, é peça vital na 
nova empreitada.

Frase da semana
“Arte para mim não é produto de mercado. Podem me 

chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e 
festa.” Ariano Suassuna

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

PEAC IMÓVEIS S.A.
CNPJ/ME nº 51.748.267/0001-00 - NIRE 35.300.475.241

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 01 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, 
na Avenida Paulista, 2001, 2º andar, conjunto 211, Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 01311-300, a fim de deliberarem sobre: (i) alteração do Artigo 5º, e seus parágrafos 
para trocar a forma de comunicação e o procedimento de exercício do direito de preferência e de 
substituição de ações em caso de constrição; (ii) alteração do Artigo 14, §1º para alterar o quórum 
de instalação do Conselho Fiscal; (iii) alteração do Artigo 16, §5º para ajustar o número de empresas 
escolhidas para avaliar o patrimônio da sociedade; (iv) alteração do Artigo 16 e seus parágrafos para 
alterar o índice de correção e o critério de escolha das empresas de avaliação; e (v) consolidação do 
Estatuto Social. São Paulo, 22 de junho de 2022. Paulo Cezar Derenne Borges - Diretor Presidente.

Marginal 16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ: 28.132.277/0001-97

Ativo Nota 31/12/21 31/12/20
Circulante 215.486 213.566
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.800 135
Outros créditos 270 1
Estoque 5 213.359 213.359
Impostos a recuperar 57 71
Total do ativo 215.486 213.566
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/21 31/12/20
Circulante 76 73
Fornecedores 7 48 52
Tributos e contribuições sociais 8 28 21
Não circulante 130.807 130.197
Debêntures 9 130.642 130.032
Depósito caução 165 165
Patrimônio líquido 10 84.602 83.296
Capital social 145.600 145.600
Capital a integralizar (4.570) (15.970)
Prejuízos acumulados (56.428) (46.334)
Total do passivo e patrimônio líquido 215.486 213.566

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020  
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

Nota 31/12/21 31/12/20
Receita bruta de produtos e serviços 2.619 225
(-) Impostos (110) (8)
Receita operacional líquida 11 2.509 217
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 12 (4.810) (5.251)
Despesas tributárias (138) (3)
Resultado antes do efeito financeiro (2.439) (5.037)
Despesas financeiras (7.681) (5.601)
Receitas financeiras 26 17
Resultado financeiro, líquido 13 (7.655) (5.584)
Prejuízo antes do IR e Contribuição Social (10.094) (10.620)
Imposto de renda 14 - (15)
Contribuição social 14 - (8)
Prejuízo do exercício (10.094) (10.643)
Quantidade de ações 145.600.000 145.600.000
Prejuízo por ação (0,00007) (0,00007)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020  
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

31/12/21 31/12/20
Prejuízo do exercício (10.094) (10.643)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (10.094) (10.643)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

Capital social Prejuízos
Subscrito À integralizar acumulados Total

Saldos em 31/12/19 125.000 (6.700) (35.689) 82.611
Aumento de capital social 20.600 (20.600) - -
Integralização do capital - 11.330 - 11.330
Prejuízo líquido do exercício - - (10.645) (10.645)
Saldos em 31/12/20 145.600 (15.970) (46.334) 83.296
Aumento de capital social - - - -
Integralização do capital - 11.400 - 11.400
Prejuízo líquido do exercício - - (10.094) (10.094)
Saldos em 31/12/21 145.600 (4.570) (56.427) 84.602

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020  
(Em milhares de Reais)

31/12/21 31/12/20
Prejuízo do exercício (10.094) (10.643)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o  
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Encargos de empréstimos e financiamentos 7.681 5.598

(2.413) (5.045)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Variação em impostos a recuperar (16)
Variação em outros créditos (268) -
Variação em estoques - (1.139)
Variação em despesas antecipadas 14 -
Variação em fornecedores 4 10
Variação em tributos e contribuições sociais (7) 16
Variação em contas a pagar - -
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (2.670) (6.174)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (7.065) (5.864)
Integralização de capital social 11.400 11.330
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 4.335 5.466
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.665 (708)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 135 843
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.800 135
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.665 (708)Contador - Marcelo Pfaender de Lima - CRC - RJ - 087435/O-0

Balanços patrimoniais - em 31/12/21 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

ILAJA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
CNPJ/ME nº 17.331.161/0001-60 - NIRE 3522714896-6 

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022
Data, Local e Hora: Dia 14/06/22, às 10h, na sede Ilaja Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Sociedade”) situada na Av Briga-
deiro Faria Lima, 3477/21º, Sala 9, Torre Sul, Itaim Bibi, na cidade de SP, Estado de SP, CEP 04.538-133. Presença: Única Sócia 
da Sociedade, a seguir qualificada: MIP Properties LLC, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis 
do estado de Delaware, Estados Unidos da América, CNPJ 26.265.344/0001-16, com sede em 108 West, 13th Street, Wilmington, 
Condado de New Castle, Delaware, código postal 19801, neste ato representada pelo seu representante legal, Marco Antônio 
Charro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 11.967.191 SSP/SP, CPF/ME 105.032.088-33 com endereço profis-
sional na Av. Brigadeiro Faria Lima 3477/20º, Itaim, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133. Convocação: Dispensada as 
formalidades de convocação, conforme disposto no Art. 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), por estarem presentes 
todos os sócios da Sociedade. Mesa: Presidente: Paulo Agnelo Malzoni; Secretário: Marco Antônio Charro. Ordem do Dia: Exami-
nar, discutir, deliberar e votar sobre: a) a aprovação da lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a 
omissão das assinaturas b) a redução do capital social da Sociedade, por ser excessivo em relação ao objeto social, nos termos 
do Art. 1.082, II da Lei 10.406/2002, e a consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade. Deliberações: 
Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Contrato Social, foi instalada regularmente a reunião e os sócios, por 
unanimidade, após debates e discussões, aprovaram sem quaisquer ressalvas, emendas e/ou objeções: a) A lavratura desta 
ata na forma de sumário; b) A redução do capital social da Sociedade, em R$ 106.385.044,00 passando de R$ 174.576.000,00 
para R$ 68.190.956,00 por considerá-lo excessivo, nos termos do Art. 1.082, II da Lei 10.406/2002, mediante o cancelamento 
de 106.385.044 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, da sócia MIP Properties LLC, acima qualificada. A sócia rema-
nescente faz jus à restituição do valor monetário correspondente ao montante reduzido do capital social. Como consequência, os 
sócios aprovam a alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social que passará a vigorar conforme a seguir: Cláusula 5ª: O capital 
social da Sociedade é de R$ 68.190.956,00, dividido em 68.190.956 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, subscritas pela 
sócia única e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, e assim distribuídas:

Sócio Número de Quotas Valor das Quotas (R$) Porcentagem
MIP Properties LLC 68.190.956 R$ 68.190.956,00 100%
Total 68.190.956 R$ 68.190.956,00 100%

A redução do capital social da Sociedade ora aprovada somente se tornará efetiva após o prazo de 90 dias contados da data 
da publicação da presente ata, conforme Art. 1.084, §1º, da Lei 10.406/2002. Transcorrido o referido prazo, sem a impugnação 
de credores, o sócio providenciará a correspondente Alteração ao Contrato Social da Sociedade, refletindo as deliberações aqui 
aprovadas, instrumento este que, juntamente à presente ata, será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. Autorização para o Administrador. O administrador da Sociedade fica, desde já, autorizado e incumbido de tomar as 
medidas e providências necessárias à execução e implementação das deliberações acima enumeradas. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta Ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Paulo Agnelo Malzoni - Presidente, Marco Antônio Charro - Secretário. Sócios: MIP Properties LLC, Por: 
Marco Antônio Charro - Representante Legal.

Para onde estará indo arrecadação recorde?
Até maio: R$ 908,55 bi em tributos nos cofres públicos federais

A Receita Federal ar-
recadou R$ 165,3 
bilhões em tributos 

em maio de 2022. Conside-
rando a inflação acumulada 
ao longo do último ano, a 
cifra é 4,13% superior ao 
montante arrecadado no 
mesmo mês de 2021. Em 
valores nominais, ou seja, 
sem levar em conta a va-
riação inflacionária, o re-
sultado é o melhor desde 
pelo menos 2007, segundo 
as informações que o Fisco 
divulgou nesta quinta-feira.

Com o resultado, apenas 
os cofres públicos federais 
já receberam R$ 908,55 bi-
lhões em tributos federais 
pagos pelos contribuintes 
entre janeiro e maio deste 
ano. Valor 9,75% superior 
ao dos cinco primeiros me-
ses de 2021. Com resultados 
recordes de arrecadação, o 
governo continua reduzin-
do dotações orçamentárias 
em áreas importantes como 

saúde, educação e infraes-
trutura. Também abriu uma 
briga com estados e muni-
cípios sobre a tributação do 
ICMS. 

“Esta arrecadação es-
tá vinculada ao volume da 
produção de petróleo e 
também à cotação do barril, 
uma commodity internacio-
nal. E também sofre interfe-
rência da variação cambial. 
Todos esses crescimentos 
têm que ser analisados com 
base nestas considerações”, 
explicou o chefe do Centro 
de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Receita Fe-
deral, o auditor fiscal Clau-
demir Malaquias.

A análise das fontes de 
receitas revela que a arre-
cadação mensal com Ren-
dimentos de Capital (IRFF) 
registrou um acréscimo de 
59,5% em comparação ao 
total recolhido em maio de 
2021, totalizando R$ 5,8 bi-
lhões.

Em termos absolutos, 
contudo, a arrecadação com 
receitas previdenciárias mo-
vimentou a maior cifra: R$ 
43,52 bilhões (acréscimo 
de 9,42% em comparação a 
maio de 2021). Em seguida 
vêm as receitas obtidas com 
a cobrança do Cofins/PIS-
Pasep (R$ 32,30 bilhões) e 
IRPJ/CSLL (25,11 bilhões).

A Receita Federal atribui 
o aumento de 9,42% da ar-
recadação da contribuição 
previdenciária ao aumento 
da massa salarial e pelo cres-
cimento dos recolhimentos 
efetuados pelas empresas 
que recolhem o Simples 
Nacional. E o acréscimo de 
59,5% na arrecadação do 
IRRF à alta da taxa básica 
de juros, a Selic, o que in-
fluenciou os recolhimentos 
dos rendimentos dos fun-
dos e títulos de renda fixa.

Os principais indicado-
res traçam uma melhora da 
atividade econômica entre 

janeiro e maio deste ano, 
o que também ajuda a ex-
plicar a alta da arrecadação 
(veja na tabela abaixo). Um 
dos destaques foi o cresci-
mento de 27,2% da arre-
cadação obtida a partir dos 
valores em dólares das im-
portações, quando compa-
rados os meses de maio de 
2021 e de 2022.

Outro destaque, segundo 
Malaquias, foi o crescimen-
to de 19,4% da arrecada-
ção do Imposto de Renda 
entre janeiro e maio deste 
ano, quando comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado.

“Tivemos o crescimento 
da arrecadação do Impos-
to de Renda retido na fon-
te sob ganhos de capitais 
de quase 50% [48,9%] e o 
desempenho do Simples 
Nacional, cuja arrecadação 
apresentou, no período, um 
crescimento de 30,8%, já 
descontada a inflação”.

Inflação pelo IPC-S sobe 0,76% na  
terceira quadrissemana de junho

Sete das oito classes de 
despesa componentes 
do índice registraram 

decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribui-
ção para o resultado do IPC-
S partiu do grupo educação, 
leitura e recreação cuja taxa 
de variação passou de 3,44%, 
na segunda quadrissemana 
de junho de 2022 para 2,76% 
na terceira quadrissemana de 
junho de 2022. Nesta classe 
de despesa, cabe mencionar 
o comportamento do item 
passagem aérea, cujo preço 
variou 12,64%, ante 15,90% 

na edição anterior do IPC-S.
Também registraram 

decréscimo em suas taxas 
de variação os grupos: 
transportes (0,30% para 
0,11%), habitação (0,79% 
para 0,62%), vestuário 
(1,94% para 1,47%), des-
pesas diversas (0,61% pa-
ra 0,28%), saúde e cuida-
dos pessoais (0,72% para 
0,59%) e comunicação 
(-0,23% para -0,49%). 
Nestas classes de despesa, 
vale destacar o compor-
tamento dos itens: etanol 
(-4,87% para -6,59%), taxa 

de água e esgoto residen-
cial (3,21% para 2,21%), 
roupas masculinas (2,93% 
para 1,97%), serviços ban-
cários (0,75% para 0,17%), 
artigos de higiene e cuida-
do pessoal (0,95% para 
0,23%) e combo de tele-
fonia, internet e TV por 
assinatura (-0,58% para 
-1,23%).

Em contrapartida, o 
grupo alimentação (0,70% 
para 1,01%) apresentou 
avanço em sua taxa de va-
riação. Nesta classe de des-
pesa, vale citar o item hor-

taliças e legumes (-8,04% 
para -6,75%).

Já o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) registrou 
alta de 0,47%, na compara-
ção com abril. No total, o 
acumulado nos últimos 12 
meses é de 11,73%. A infla-
ção dos alimentos registrou 
o segundo maior peso na 
inflação, apenas perdendo 
para o transporte. A farinha 
teve variação de 3,18%, já o 
leite teve variação de 3,37% 
e acumula 28,03% de au-
mento em 2022.
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Parcerias pelo 
desenvolvimento e o 
emprego no estado

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
vem fechando parcerias na Casa em projetos que 

priorizam o emprego e o desenvolvimento econômico no 
Estado do Rio. Em uma dessas parcerias, com o deputa-
do Luiz Martins (União), foi proposta a prorrogação dos 
benefícios fiscais de ICMS para panificadoras e confeitar-
ias até 2032, não mais em dezembro deste ano. O projeto 
de lei com a proposta foi aprovado por unanimidade em 
plenário.

Financiamento para taxistas
Os taxistas do es-

tado poderão contar 
com uma linha de 
financiamento espe-
cial para a compra de 
veículos novos ou us-
ados, com 60 meses 
para pagar, carência 
de 6 a 12 meses e ju-
ros de até 3% ao ano. 
A proposta tramita na 
Alerj e deverá ser votada em breve em plenário. Assinam 
o projeto de lei o presidente da Alerj, deputado André Ce-
ciliano (PT), e o deputado Dionísio Lins (PP).

Falta explicar
O ex-presidente Lula, que pretende voltar ao Palácio 

do Planalto, está usando todas as armas possíveis contra o 
presidente Jair Bolsonaro, que busca sua reeleição. Só que 
analistas políticos lembram que até hoje o petista não expli-
cou qual era (ou é) sua relação com o contador João Muniz 
Leite, que é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, acu-
sado de ligação com o PCC e outros bandidos.

Lucinha

CPI coloca SuperVia nos trilhos
Sob pressão da 

CPI dos Trens, pre-
sidida na Alerj pela 
deputada Lucinha 
(PSD), a conces-
sionária Super-
Via colocou um 
grande contingente 
de operários pa-
ra reparos nas vias 
férreas este mês. 
Ainda para agra-
dar os membros da 
comissão, a empresa 
anunciou esta semana a volta dos trens expressos do ramal 
Santa Cruz. Tá uma correria na empresa para que os danos 
provocados pelas investigações da CPI sejam os menores 
possíveis.

Grana alta
O partido Rede, presidido pela alagoana Heloísa Helena, 

que deixou seu estado para ser candidata a deputada federal 
no Rio, apoiará Lula nas eleições presidenciais e este ano 
receberá R$ 97,6 milhões do fundo eleitoral, apesar de ter 
somente dois deputados e um senador na atual bancada do 
Congresso; R$ 47,1 milhões virão dos cinco senadores que 
a sigla conseguiu eleger em 2018, mesmo depois da deban-
dada de quatro deles.

  André Ceciliano

Octacilio Barbosa/Alerj

  Lucinha

Alerj

Show de incentivo  
fiscal no Rio até 2032
Está instituído no 

Estado do Rio de 
Janeiro, o Progra-

ma de Fomento à Indústria 
Química, com a concessão 
de incentivos fiscais até o 
fim de 2032 aos estabeleci-
mentos que se instalarem, 
preferencialmente, nos mu-
nicípios ligados ao Arco 
Metropolitano. A determi-
nação é da Lei 9.730/22, 
de autoria do presidente da 
Casa, deputado André Ce-
ciliano (PT), que foi sancio-
nada pelo governador Cláu-
dio Castro e publicada na 
edição extra do Diário Oficial 
(D.O) desta terça-feira.

O regime tributário se ba-
seia no Decreto 43.080/22, 
do Estado de Minas Gerais, 
que estabeleceu alíquota de 
pelo menos 3% nas opera-
ções de saída dos estabele-
cimentos. A norma prevê a 
concessão do incentivo nas 
operações com diferentes 
produtos químicos, fertili-
zantes, pigmentos e coran-
tes. O programa também 
estabelece o diferimento de 
ICMS nas operações inter-
nas e de importação com 
máquinas, equipamentos, 
peças e insumos - com ex-
ceção do gás natural, ener-
gia elétrica, água e teleco-
municações.

Na justificativa, Cecilia-
no explica que a indústria 
química é estratégica para 
o desenvolvimento nacio-
nal, dada a conexão com 
outras cadeias produtivas. 
“Nos últimos anos, o Brasil 
vem ficando cada vez mais 
dependente da importação 

de produtos químicos, co-
mo ficou demonstrado na 
questão dos fertilizantes”, 
disse o parlamentar ao citar 
o impacto da guerra entre 
Rússia e Ucrânia no agro-
negócio brasileiro, dada a 
dependência da importação 
de produtos químicos da re-
gião.

Segundo a lei, as empre-
sas beneficiadas não pode-
rão vender diretamente aos 
consumidores - nem mes-
mo revender mercadorias, 
importadas ou nacionais, 
que não tenham sido indus-
trializadas nas fábricas do 
estado. Para ter acesso aos 
benefícios, os estabeleci-
mentos deverão estar regu-
larizados no Cadastro Fiscal 
da Secretaria de Estado de 
Fazenda, sem passivos am-
bientais, dentre outros cri-
térios.

“No passado, o Estado 
do Rio possuía uma in-
dústria química forte, mas 
passou por um processo 
de desindustrialização, o 
que levou ao fechamento 
e transferência de diversas 
empresas do setor para es-
tados como Minas Gerais 
e Espírito Santo, onde pos-
suíam tratamento tributário 
mais vantajoso”, explicou 
Ceciliano.

Setor têxtil

A indústria têxtil também 
terá incentivos fiscais até o 
fim de 2032. A autorização 
é da Lei 9.731/22, de au-
toria dos deputados Luiz 
Paulo (PSD), André Ceci-

liano (PT), Lucinha (PSD) 
e Adriana Balthazar (PSD), 
que foi sancionada pelo go-
vernador Cláudio Castro e 
publicada na edição extra 
do D.O desta quarta-feira.

A medida autoriza o go-
verno a incluir Petrópolis, 
na Região Serrana, no regi-
me especial de tributação. A 
norma visa à recuperação 
econômica do município, 
considerado capital da mo-
da pela Lei 6.294/12, que 
sofreu com as chuvas no 
início deste ano.

Para ter direito ao bene-
fício, o comércio varejista 
deverá ser do mesmo grupo 
econômico das empresas 
que já foram beneficiadas 
anteriormente. 

A norma altera a Lei 
6.331/12, que regulamenta 
a concessão de benefícios à 
indústria têxtil fluminense. 
Com a modificação, a nor-
ma valerá até dezembro de 
2032. Entre outras determi-
nações, a lei garante que os 
estabelecimentos fabrican-
tes de produtos têxteis, ar-
tigos de tecidos, confecção 
de roupas e acessórios de 
vestuário e aviamentos para 
costura recolham o Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
equivalente a 2,5% sobre o 
valor contábil das opera-
ções de saídas realizadas no 
mês de referência.

As indústrias de trans-
formação plástica do Es-
tado do Rio terão regime 
tributário diferenciado do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) até 31 de dezembro 
de 2032. É o que determina 
a Lei 9.729/22, sancionada 
pelo governador e também 
publicada em edição extra 
do D.O desta quarta-feira. A 
norma necessita de regula-
mentação do Executivo. O 
benefício fiscal para essas 
indústrias é o diferimento 
de ICMS, ou seja, a poster-
gação do recolhimento do 
imposto para tributação no 
destino em que forem ex-
ploradas as atividades eco-
nômicas. 

Papel e papelão

As indústrias de emba-
lagens de papel e papelão 
também terão regime tri-
butário diferenciado até 
31 de dezembro de 2032. 
É o que estabelece a Lei 
9.727/22, já sancionada 
pelo governador e publi-
cada no D.O desta quarta-
-feira. A norma precisa de 
regulamentação do Exe-
cutivo. O benefício fiscal 
para essas indústrias é o 
diferimento de ICMS, ou 
seja, a postergação do re-
colhimento do imposto 
para tributação no destino 
em que forem exploradas 
as atividades econômicas. 

No mesmo caso estão 
as indústrias de produtos 
de vidro do Estado do Rio, 
que terão regime tributário 
diferenciado do ICMS váli-
do até 2032. É o que pro-
põe a Lei 9.728/22. A nor-
ma, já publicada no D.O, 
precisa de regulamentação 
do Executivo.

Indústria química projeta investir R$ 2 bi até 2024

A Associação Brasi-
leira da Indústria 
Química (Abiquim) 

informou que o setor pre-
tende investir, até 2024, 
cerca de R$ 1,9 bilhão em 
“ações que deverão resultar 
na geração de empregos e 
inovações tecnológicas”. 
O anúncio foi feito nesta 
quinta-feira, em Brasília, 
durante o evento Diálogos 
com a Química, organizado 
pela entidade em parceria 
com a Secretaria de Assun-

tos Estratégicos (SAE) da 
Presidência da República.

O encontro reuniu repre-
sentantes do poder público 
e privado. O presidente da 
Abiquim, Ciro Marino, dis-
se que a indústria química 
brasileira é a sexta maior do 
mundo, mas poderia saltar 
para a quarta posição. “Pou-
cos países têm o potencial 
que o Brasil tem”, afirmou 
Marino, ao apresentar nú-
meros do setor, que gera 
2 milhões de empregos di-

retos e indiretos, tem fatu-
ramento em torno de US$ 
190 bilhões – e responde 
por 11% do PIB (Produto 
Interno Bruto) industrial 
brasileiro.

De acordo a Abiquim, a 
demanda por produtos quí-
micos no Brasil teve cres-
cimento médio anual de 
3,1%, de 1990 a 2021. As 
importações tiveram “gran-
de papel nessa fase de recu-
peração econômica que o 
Brasil atravessa”, detalhou 

a entidade, ao informar que 
as importações de produ-
tos químicos ocuparam, em 
2021, 46% do mercado do-
méstico.

“Considerando o que a 
química faz, partindo dos 
insumos naturais, com a ri-
queza que o Brasil possui, 
estar no sexto lugar é muito 
aquém da nossa possibili-
dade. Imaginamos que uma 
quarta posição seria bem 
razoável”, complementou o 
dirigente da Abiquim.

Av. Beira Mar, 216 - Grupo 801 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Tel. (21) 3212-4041

sindpubrj@sindpubrj.com.br

AGENCIADORES E PUBLICITÁRIOS
RUMO ÀS URNAS

EXERÇA o seu Direito.
COMPAREÇA.

O Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de 
Janeiro convoca todos os Associados quites e em 
condições de voto, para que compareçam à sede da 
Entidade, no dia 27/06/22, das 10:00 às 17:30, para 
exercer o seu DIREITO DE VOTO. Na ocasião, estará 
sendo eleita a nova Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal, Suplentes e Delegados junto à Federação.

COMARCA DA CAPITAL/RJ 
JUIZO DE DIREITO DA 35ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE, e INTIMAÇÃO 
com prazo de 05(cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO GARDÊNIA em face de DISPOSER INDÚSTRIA 
DE  TRITURADORES DE RESÍDUOS LTDA - Processo nº 
00116534-29.2017.8.19.0001,  passado na forma abaixo: A 
DRA KARENINA DAVID CAMPOS DE SOUZA E SILVA – Juíza 
de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este edital 
aos interessados de que no dia 27/06/2022 e 30/06/2022 a 
partir das 13:00 horas, com término às 13:20  horas, através da 
Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
pelo  Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será 
apregoado e vendido o  imóvel situado na RUA RIACHUELO, 
278, SALA 504 – CENTRO/RJ. - AVALIADO  EM R$ 76.524,00 
(Setenta e seis mil, quinhentos e vinte quatro reais). - O edital 
na  integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, 
no site  www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444
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Saldo
2022 2021

ATIVO 2.548.005,35 778.679,19
Ativo Circulante 2.540.161,80 770.835,64
Disponível 2.465.645,47 638.801,95
Banco Conta Movimento - 61,51
Banco Santander S/A - 61,51

Títulos c/Liquidez Imediata 2.465.645,47 638.740,44
Aplicações Financeiras 2.465.645,47 638.740,44

Relizável a Curto Prazo - 55.276,00
Clientes Internacionais - 55.276,00

Créditos Tributários 74.516,33 76.757,69
Ressarcimento PIS Exportação 15.593,78 15.593,78
Ressarcimento COFINS Exportação 48.916,21 48.916,21
IRRF s/Aplic. Financeira 697,66 2.939,02
Restituição Pgto. IR/Fonte - -
IRPJ Saldo Negativo 2016 4.022,52 4.022,52
IRPJ Saldo Negativo 2017 4.899,95 4.899,95
IRRF s/Indenização 386,21 386,21

Ativo Não Circulante 7.843,55 7.843,55
Relizável a Longo Prazo 7.843,55 7.843,55
Contas a Receber 7.843,55 7.843,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 15/06/2022 (Em Reais)

Capital 
Realizado

Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2021 643.756,00 116.057,92 9.717,78 769.531,70
Reservas de Lucro
 Reservas de Lucro - - - -
Resultado Líquido - - 1.033.131,28 1.033.131,28
Destinação do Lucro
 Transferência para 
  Reservas de Lucro - 9.717,78 (9.717,28) -
Saldo em 15/06/2022 643.756,00 125.775,70 1.033.131,28 1.802.662,98

 WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 15/06/2022 E 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2022 2021
Lucro do exercício 1.033.131,28 9.717,78

Aumento (Diminuição) Clientes Internacionais 55.276,00 (55.276,00)
Diminuição (Aumento) de Débitos PGFN - 366.393,01
Diminuição (Aumento) de Créditos Tribut. 2.241,36 (386,21)
Aumento (Diminuição) Obrigações Tribut. 20.235,55 2.763,80
Aumento (Diminuição) Débitos PGFN - (366.393,01)
Aumento (Diminuição) Prov. para IR E CSLL 715.959,33 5.864,27

Caixa proveniente das operações 1.826.843,52 (37.316,36)
Caixa Líq. Prov. das Ativ. Operacionais 1.826.843,52 (37.316,36)
Aumento (Redução) do Caixa e Equiv. de Caixa 1.826.843,52 (37.316,36)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Pagamento de Distribuição de Lucros - -
Caixa Líq. Prov. das Atividades de Financ. - -
Aum. (Redução) Caixa e Equiv. de Caixa 1.826.843,52 (37.316,36)
Demons. da Redução do Caixa e Equiv. de Caixa

No início do exercício 638.801,95 676.118,31
No fim do exercício 2.465.645,47 638.801,95

1.826.843,52 (37.316,36)

Nelson Lara dos Reis  
Administrador - CPF: 268.653.007-34 

Ronaldo Yudi Kitaoka  
Contador - CRC RJ 074898/O-5

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 15 de junho de 2022. A Administração.

Saldo
2022 2021

PASSIVO 2.548.005,35 778.679,19
Passivo Circulante 745.342,37 9.147,49
Obrigações Tributárias 745.341,37 9.126,49
Imposto de Renda a Recolher 529.530,90 3.987,93
ISS - 2.763,80
Contribuição Social a Recolher 192.791,12 2.374,76
IRRF SERV. PJ 5.609,60 -
CSRF 17.389,75 -

Outras Obrigações 21,00 21,00
Lucros a Pagar 21,00 21,00

Patrimônio Líquido 1.802.662,98 769.531,70
Capital Social 643.756,00 643.756,00
Capital Nacional 18,00 18,00
Capital Estrangeiro 643.738,00 643.738,00

Reserva de Lucros 125.775,70 116.057,92
Reserva de Lucros a Realizar 125.775,70 116.057,92

Lucros ou Prejuízos 1.033.131,28 9.717,78
Lucros ou Prejuízos Acumulados - - 
Lucro ou Prejuízo do Exercício 1.033.131,28 9.717,78

BALANÇO COMPARATIVO

2022 2021
Receitas Operacionais - -
Serviços - 502.376,00
Tributárias - -
Dedução de Receitas - (25.118,80)

Receita Líquida - 477.257,20
Lucro Bruto - 477.257,20
Despesas Operacionais (429.734,24) (446.130,47)
Desp. c/Pessoal Próprio e Terc. - (12.000,00)
Despesas Administrativas (428.588,58) (36.922,47)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 15/06/2022 E 31/12/2021
2022 2021

Despesas Tributárias/Sociais (194,38) (121.993,34)
Despesas Financeiras (951,28) (275.214,66)
Despesas de Viagem - -

Outras Receitas Operacionais 2.188.773,72 33.643,14
Resultado Operacional antes IR/CS 1.759.039,45 64.769,87
Provisão IR/CS (725.908,20) (55.052,09)

Lucro Operacional Líquido 1.033.131,28 9.717,78
Lucro (Prejuízo) do Exercício 1.033.131,28 9.717,78

Três perguntas: Marketing de Referência
Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre Marketing de 
Referência com o 

casal Adriana Pina e Bruno 
Brandão, diretora executiva 
e diretor distrital, respecti-
vamente, do BNI-Rio.

O que faz o BNI (Bu-
siness Network Interna-
tional)?

Bruno – O BNI é forma-
do por grupos de empre-
sários e profissionais locais 
que têm como objetivo co-
mum a geração e o desen-
volvimento de negócios. 
Nós montamos os grupos 
com pessoas de diferentes 
setores de forma a que não 
haja concorrência dentro 
deles, fazendo com que as 
oportunidades que apare-
çam para uma determinada 
especialidade seja direcio-
nada para o profissional que 
a atende dentro do grupo.

Adriana – Essa organiza-
ção faz com que não haja 
conflitos de interesse den-
tro dos grupos. Esse é um 
dos grandes princípios da 
nossa organização. As pes-
soas dos grupos se tornam 
referência para as suas ativi-
dades.

Bruno – Dentro do BNI, 
uma referência é uma indi-
cação, uma oportunidade 
de negócio que eu gero para 
alguém. Por exemplo, quan-
do uma pessoa me pede a 
indicação de um arquiteto, 
eu indico, referencio, o ar-
quiteto do meu grupo de 
negócios. Trata-se de uma 
indicação trabalhada.

Quando nos reunimos 
semanalmente, cada inte-
grante pede ajuda ao seu 
grupo para o que ele está 
buscando. Assim, o time 
vai trabalhar para ajudá-lo. 
Nossa principal filosofia é o 

givers gain, o contribuir pa-
ra ganhar. Primeiro se con-
tribuiu, e o retorno acaba 
acontecendo naturalmente. 
Um detalhe importante: co-
missões são proibidas den-
tro dos grupos.

Adriana – A proibição de 
comissões dentro do BNI 
difere muito do mundo 
corporativo. Eu trabalhei 20 
anos no setor de petróleo e 
gás, e, além da concorrência 
muito acirrada, em alguns 
casos você precisava pagar 
uma comissão para fechar 
um contrato. No BNI, os 
integrantes dos grupos têm 
que se entreajudar para o 
crescimento de suas empre-
sas.

A linguagem da referên-
cia é muito poderosa. Em 
2021, os membros do BNI, 
globalmente, fecharam ne-
gócios num valor superior a 
US$ 18 bilhões. Nós conse-
guimos fazer essa medição 
pois cada integrante tem 
um relatório de performan-
ce. Se nós não tivéssemos 
uma metodologia, não te-
ríamos como proteger os 
givers. O BNI seria apenas 
um café da manhã de ne-
tworking social

Bruno – Os integrantes 
passam por um comitê de 
filiação, que vai entender o 
seu negócio, se você tem 
netwoking e se você tem 
relacionamentos. O que in-
teressa dentro das equipes 
é se cada integrante está 
ajudando o grupo. Isso se 
reflete no semáforo de cada 
um. Se o cara entrar e não 
ajudar, recebendo apenas 
referências e negócios, ao 
longo do tempo ele será 
excluído. A cada ano, nós 
fazemos um processo de 
renovação onde analisamos 
se cada integrante está apto 
a permanecer no seu grupo.

Adriana – Quando um in-

tegrante referencia alguém 
para uma pessoa, o que está 
em voga é a credibilidade de 
quem fez a indicação. Você 
iria apresentar o seu melhor 
cliente para uma pessoa que 
você mal conhece? O BNI é 
uma organização de desen-
volvimento de confiança.

Bruno – O conceito do 
BNI surgiu quando o seu 
fundador, Ivan Meisner, 
trabalhava como consultor 
empresarial. Ele identifi-
cou que os seus melhores 
clientes haviam chegado a 
ele através de indicações 
de pessoas da sua rede de 
relacionamento. Isso vale, 
principalmente, para a área 
de prestação de serviços. 
Mesmo assim, apenas 3% 
dos empresários no mundo 
possuem uma estratégia de-
finida do que chamamos de 
marketing de referência.

Na opinião de vocês, o 
conceito de networking 
está sendo bem aplicado 
pelo mercado?

Bruno – As pessoas não 
sabem direito o que é ne-
tworking. Elas acham que 
networking é ir para even-
tos e trocar cartões de vi-
sita, saindo com um bolo 
deles nas mãos a ponto de 
poder montar um álbum de 
figurinhas.

Adriana – O networking 
é uma habilidade que pre-
cisa ser desenvolvida. Inde-
pendente do negócio onde 
estamos, nós estamos num 
negócio de pessoas. Para 
que eu possa desenvolver 
o meu negócio, eu preciso 
operar comportamentos, 
fazer com que aquela pes-
soa tenha o desejo de me 
ajudar. O networking nada 
mais é do que duas pessoas 
que desenvolvem relaciona-
mentos mutuamente bené-
ficos.

A quantos eventos eu já 
fui em que as pessoas se-
quer queriam saber de mim, 
da minha trajetória e do 
meu negócio? Elas queriam 
apenas vender. Para mim, é 
muito desconfortável inte-
ragir com uma pessoa que 
só fala dela.

Bruno – O grande lance 
do networking é que ele é 
global, podendo ser o seu 
bairro, a sua cidade, o seu 
estado, o Brasil ou o mun-
do. Pessoas nos levam aon-
de quisermos. O BNI tem 
uma rede de 280 mil empre-
sários e profissionais. Por 
mais que eu tenha uma em-
presa com capacidade para 
investir em marketing, nem 
sempre eu consigo sentar 
com o decisor, com o cara 
que contrata. Quando eu 
aumento a minha rede de 
relacionamentos, eu aumen-
to muito as minhas chances 
de conseguir sentar na mesa 
do contratante com a ajuda 
de alguém.

Adriana – Não basta co-
nhecer muitas pessoas. Aí 
está o pulo do gato. Do que 
adianta conhecer 50 pesso-

as que estão apenas preocu-
padas com a comissão que 
vão receber de você?

Vocês tiveram dificul-
dade para implementar 
uma metodologia ameri-
cana com profissionais e 
empresários brasileiros?

Bruno – No início, sim. 
As pessoas não conseguiam 
entender que as regras se-
riam levadas a sério. O BNI 
possui 11 políticas que de-
vem ser seguidas por to-
dos os grupos. Como nós 
acreditamos na construção 
de relacionamentos, é proi-
bido qualquer tipo de pan-
fletagem, mail marketing ou 
mala direta. Mesmo assim, 
nós tivemos algumas pes-
soas que enviaram porque 
achavam que era uma “po-
liticazinha para constar”. 
Na primeira vez, nós con-
versávamos. Na segunda, 
mandávamos uma carta. Na 
terceira, o cara estava fora. 
A mesma coisa com relação 
às faltas. Só são permitidas 
três faltas no ano, afinal de 
contas, cadeira vazia não faz 
negócio.

Nós temos políticas e re-
gras que foram construídas 
ao longo do tempo, pelos 
próprios membros, para 
protegerem o seu investi-
mento.

Adriana – Eu lancei as 
primeiras equipes sozinha 
e tive muitos problemas. 
Por exemplo, nós prezamos 
pela pontualidade, mas al-
gumas pessoas me diziam 
que eu não ia proibi-las de 
entrar, já que elas não que-
riam respeitar as regras. As 
pessoas queriam fazer do 
jeitinho delas, e no BNI são 
as mesmas regras para todo 
mundo. Abrir o BNI no Rio 
de Janeiro, quando sequer 
as pessoas tinham discipli-
na, foi muito difícil.

A grande questão é que 
a entrada de integrantes no 
grupo é muito importan-
te. Hoje nós estamos mais 
preparados. É muito mais 
raro a entrada de pessoas 
que não tenham inteligência 
emocional. Hoje nós atra-
ímos pessoas que querem 
organização, pois elas estão 
cansadas de bagunça e falta 
de comprometimento.

Foto divulgação BNI

Assine o jornal 
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Petrobras recebe notificação sobre elegibilidade de indicado de Bolsonaro  

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27   -   NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 30 de maio de 2022, às 10 horas, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única acionista representando a totalida-
de do capital social; e (ii) a Diretores da Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publi-
cação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Leonardo Remião Linden -
Presidente. Cristiane Silva Leite - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autoriza-
da, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos,
nos termos do § 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Aprovar o aumento do capital social da
Companhia no montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de Reais), passando o capital
social de R$ 4.050.000.000,00 (quatro bilhões, cinquenta milhões de reais), para R$ 4.300.000.000,00 (quatro
bilhões, trezentos milhões de reais) sem emissão de novas ações, mediante aporte em dinheiro, totalmente inte-
gralizado nesta data, em moeda corrente nacional. 3. Em razão do aumento de capital da Companhia deliberado
no item 2 acima, aprovar a alteração da redação do Artigo 5 do Estatuto Social, que passará a vigorar com a se-
guinte redação: “ARTIGO 5 - O capital social da Companhia é de R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos
milhões de reais), dividido em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete
milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis
bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações
ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove
mil, oitocentos e setenta e nove) ações preferenciais. 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
conforme Anexo I da presente ata, para refletir as alterações acima aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa)
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. na qualidade de Acionista; LEONARDO REMIÃO LINDEN na qualidade de
Presidente da Mesa; e CRISTIANE SILVA LEITE, na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. CRISTIANE SILVA LEITE - Secretária da Mesa. (ANEXO I) - ESTATUTO
SOCIAL - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FINS
E DURAÇÃO - ARTIGO 1º - A Companhia, constituída na forma de sociedade anônima, denomina-se IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável e é uma subsidiá-
ria integral da Ultrapar Participações S.A. ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, e poderá abrir, manter e fechar agências, sucursais e escritórios, em qualquer parte, no
território nacional ou no estrangeiro, a juízo da Diretoria. ARTIGO 3º - A Companhia, agindo por conta própria ou
de terceiros, tem por fim: a) execução de operações de prospecção, exploração, avaliação, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás natural, condensado e outros hidrocarbonetos, incluindo trabalhos e atividades de geo-
logia, geofísica, perfuração estratigráfica e de poços, recolha de testemunhos e de amostras de petróleo e gás
natural, diagrafias dos poços e testes de formação e produção; b) construção e operação de oleodutos, gasodutos
e polidutos para transporte de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos,
bem como unidades de tratamento, processamento e estocagem de petróleo ou gás natural; c) importação, expor-
tação, armazenamento, beneficiamento de venda e distribuição de produtos de petróleo, gás natural, seus deriva-
dos e outros hidrocarbonetos permitidos por lei e demais produtos conexos e afins, inclusive pneumáticos, bateri-
as e acessórios automobilísticos, como também os respectivos equipamentos, instalações, aparelhos e máquinas
do ramo em geral, seja de origem nacional ou estrangeira; d) a fabricação, preparo, mistura, embalagem, importa-
ção, exportação, instalação e comercialização de materiais, produtos e equipamentos relacionados com a indús-
tria do petróleo, a distribuição e comércio de equipamentos e mercadorias, inclusive acessórios e peças para in-
dústria de veí culos automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos, produtos petroquímicos, bem como
quaisquer outras atividades relacionadas com a indústria do petróleo; e) a prestação a terceiros de serviços técni-
cos, relacionados com as especialidades a que se dedica; f) o agenciamento de navios para entrega dos produtos
de seu ramo; g) a venda de artigos de propaganda e quaisquer outros do comércio, desde que relacionados com
os objetivos principais da empresa; h) a indústria, o comércio, a distribuição de produtos alimentares e artigos
diversos, com a exploração de estabelecimentos comerciais destinados a funcionar como lojas de conveniência,
minimercados, lanchonetes, fast food, bem como a venda ou locação de aparelhos eletrônicos e fotográficos em
geral, filmes, cassetes, discos e a prestação de serviços e/ou venda de mercadorias correlatas, podendo as ope-
rações ser cedidas a terceiros; i) a prestação de serviços de consultoria e de assistência técnica, administrativa,
comercial e de marketing, a lavagem, a lubrificação em geral e a reparação de veículos, inclusive sob a forma
contratual de franquia e, em geral, qualquer atividade comercial de intermediação de negócios ou serviços permi-
tidos em lei; j) o incremento de exportação, por conta própria ou de terceiros, de produtos industriais brasileiros de
qualquer natureza e todas as outras atividades requeridas para tal incremento de exportação, inclusive compra e
venda de câmbio para operações de importação e exportação e outras; k) operação e manutenção de usinas
termoelétricas, transformação de gás, produção e suprimento de energia elétrica, bem como participação de em-
preendimentos nas atividades referidas; l) o exercício de outras atividades ligadas ou conexas às constantes dos
itens anteriores, inclusive a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresárias e
empreendimentos comerciais industriais ou de serviços de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que,
se necessário, seja obtida autorização governamental; m) a constituição e participação em consórcios para exe-
cução das atividades ligadas ou conexas às constantes do seu objeto, descritas nesta cláusula; n) a importação e
exportação, no atacado, de produtos e mercadorias, neles incluídas todas as commodities, inclusive petróleo cru,
derivados de petróleo, solventes, asfaltos, álcool etílico (etanol combustível), produtos químicos e petroquímicos,
lubrificantes, etanol, entre outros; e o) a prestação de serviços necessários à consecução do seu objeto social,
inclusive a legalização de documentos para a importação e exportação dos produtos citados no item (n). Parágra-
fo Único A Companhia poderá adquirir ações, cotas ou participações em outras empresas. ARTIGO 4º - A duração
da Companhia é por tempo indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL - ARTIGO 5º - O capital social da
Companhia é de R$ 4.300.000.000,00 (quatro bilhões, trezentos milhões de reais), dividido em 224.467.228.244
(duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e
quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, qui-
nhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e
oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove) ações preferen-
ciais. § 1º As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas. § 2º Cada ação ordinária dá direito
a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º As ações preferenciais não terão direito de voto e terão
prioridade no reembolso do capital sem prêmio. § 4º - A Companhia poderá ter ações preferenciais sem direito de
voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total de ações emitidas. CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS - ARTIGO 6º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o
término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos
acionistas. ARTIGO 7º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções pre-
vistas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
a maioria do capital social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de
presentes. ARTIGO 8º - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secre-
tário, escolhidos pelos acionistas presentes. ARTIGO 9º - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assem-
bleia Geral: (i) eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo as suas atribuições, designando seus res-
pectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii) tomar as contas dos diretores, deliberar sobre
as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) deliberar

sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iv) deliberar
sobre o resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão
da Companhia; (v) deliberar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto
social da Companhia; (vii) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações en-
volvendo a Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da
Companhia; (viii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da
Companhia; (ix) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e (x)
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO -
ARTIGO 10° - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e,
no máximo, 10 (dez) membros, todos residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem
designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas
de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até
eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. ARTIGO 11 - A Diretoria reunir-
se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de
votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, podendo o diretor temporariamente
impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação escrita, por outro diretor, quer para a votação, quer
para complementar o “quórum” de presença estabelecido nesse artigo. § 1º – Das deliberações tomadas pela Di-
retoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver de-
liberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º – Caberá ao Presidente, além de seu voto, o voto de
desempate. ARTIGO 12º - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe
outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta repre-
sentada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c)
por (2) dois procuradores com poderes especiais. ARTIGO 13º - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias
legais: (i) convocar, por qualquer de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conve-
niente, ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (ii) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando
uma estrutura organizacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir
sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, inclusive fora do território
nacional; (iv) a qualquer tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de tempo e
aprovar a distribuição de dividendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balan-
ços ou de lucros acumulados ou reservas de lucros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia
Geral a dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorpora-
ção sob qualquer modalidade; (vi) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia
Geral; (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes esta-
belecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e (viii) prestar contas a todos os acionistas. ARTIGO 14º
- Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) represen-
tar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos demais
diretores; (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as determinações do Es-
tatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v) propor a remuneração global dos
diretores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas; ARTIGO 15º - Os diretores substituir-
se-ão reciprocamente, observado o seguinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de
até 60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria,
devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Presidente até o retorno deste; e (ii) em caso
de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral. ARTI-
GO 16º - Compete aos diretores cooperar com o Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim,
poderão ser designados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse
da Companhia. ARTIGO 17º - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus diretores,
constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo
de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad
judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado. CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - ARTIGO
18º - A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assembleia Geral que decidir instalá-
lo, à qual caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas funções até a primei-
ra Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. § 1º - O Conselho
Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e respectivos suplentes,
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo a função de seus mem-
bros indelegável. § 2º - Somente receberá remuneração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas
funções e sua remuneração será proporcional ao tempo de funcionamento. ARTIGO 19º - As atribuições e os
poderes do Conselho Fiscal são os definidos em Lei. CAPÍTULO VI - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RE-
SERVAS E DIVIDENDOS - ARTIGO 20º - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano, terminando no dia 31
de dezembro. ARTIGO 21º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patri-
mônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - Balanço Patrimonial; II - Demonstração dos Lu-
cros ou Prejuízos Acumulados; III - Demonstração do Resultado do Exercício; e IV - Demonstração dos fluxos
de caixa. ARTIGO 22º - O resultado do exercício constituirá o lucro líquido do exercício, do qual 5% serão apli-
cados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja 20% do capital social. Do restante, até 70%,
serão destinados à Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações. § 1º - A Re-
serva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações não poderá ultrapassar o Capital
Social. § 2º - A destinação dos lucros para a constituição da Reserva para Capital de Giro e Conservação e
Melhoramento das Instalações, com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia
Geral, não poderá ser aprovada em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que
trata o artigo 23 deste Estatuto Social. ARTIGO 23º - A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obri-
gatório 30% do lucro líquido definido no artigo 22 deste Estatuto Social, diminuído ou acrescido dos seguintes
valores: I - quota destinada à constituição da reserva legal; II - importância destinada à formação de reservas
de contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; III - lucros a realizar
transferidos para a respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido reali-
zados no exercício; e IV - dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventual-
mente declarados no exercício. Parágrafo Único - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no
exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompa-
tível com a situação financeira da Companhia. ARTIGO 24º - Os dividendos ou juros sobre o capital próprio serão
pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de deliberação do seu pagamento, prescrevendo o
direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data do
início de pagamento de cada dividendo ou juros. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 25º A Companhia
entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia Geral deliberar sobre o processo da
mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação e fixar-
lhes a respectiva remuneração. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de
Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2022/502114-5. Data do protocolo: 21/06/2022. Certifico o
arquivamento em 22/06/2022 sob o número 00004962575 e demais constantes do termo de autenticação.

Nova edição do Time Petrobras terá investimentos de R$ 12,5 milhões

Anapetro, com apoio da FUP, diz que não atende a requisitos técnicos necessários para o cargo 

A Associação Nacio-
nal dos Petroleiros 
Acionistas Minori-

tários da Petrobras (Anape-
tro), com apoio da Federação 
Única dos Petroleiros (FUP) 
e sindicatos filiados, enviou 
nesta quinta-feira, ofício aos 
conselheiros e membros do 
Comitê de Elegibilidade da 
empresa notificando-os so-
bre “inconsistências para a 
nomeação de Caio Mário Pa-
es de Andrade à presidência 
da Petrobras” e sugere que o 
nome do indicado de Bolso-
naro “seja rejeitado, visto o 
cenário de instabilidade que 
pode acarretar sua nomea-
ção”.

Em reportagem publica-
da na quarta-feira (22) no 
Monitor Mercantil sobre 
a Petrobras, o economista 
Marcelo Simas, professor 
do MBA de economia do 
Petróleo e Gás da Escola 
Politécnica da UFRJ, co-
mentou que obviamente o 
indicado de Bolsonaro não 
tem as qualificações neces-
sárias para ser presidente 
da companhia. “Se espera 
ao menos ser um executivo 
que milite no setor de óleo 
e gás”.

A Anapetro, que reúne 
petroleiros que também 
são acionistas da compa-
nhia, alerta ainda que “ca-

so o nome seja aprovado, 
buscará os meios legais, 
tanto nos órgãos de con-
trole, como a Comissão 
de Valores Mobiliários 
(CVM), quanto no Poder 
Judiciário, para que a de-
cisão seja revista”. A no-
tificação da Anapetro ob-
serva que Paes de Andrade 
não atende a requisitos 
técnicos necessários para o 
cargo, que são exigidos pe-
la Lei das Estatais e o Es-
tatuto Social da Petrobras. 
“O Senhor Andrade não 
possui notório conheci-
mento na área, além de ser 
formado em comunicação 
social, sem experiência no 

setor de petróleo e ener-
gia”, diz o documento.

Paes de Andrade não 
atende, principalmente, aos 
requiridos A, B, relativos 
ao tempo exigido de expe-
riência profissional, e C , 
que, além do tempo de ex-
periência, exige formação 
acadêmica compatível com 
o cargo pada o qual foi in-
dicado. Além disso, o can-
didato não apresentou cer-
tificado de conclusão dos 
cursos que diz ter feito em 
universidades nos Estados 
Unidos.

O currículo apresentado 
pelo indicado de Bolsona-
ro à Petrobras fala em pós-

graduação em Administra-
ção e Gestão pela Harvard 
University e Mestre em Ad-
ministração de Empresas 
pela Duke University. “O 
currículo do novo indicado 
de Bolsonaro para a presi-
dência da Petrobras, cujo 
nome será avaliado nesta 
sexta-feira (24) pelo Comitê 
de Elegibilidade da estatal, 
esbarra em pelo menos dois 
possíveis impeditivos para 
sua nomeação: a experiên-
cia profissional e a forma-
ção acadêmica”, escreveu, 
em seu twiter e facebook, a 
representante dos trabalha-
dores no Conselho de Ad-
ministração da Petrobras, 

Rosângela Buzanelli.
Segundo o presidente da 

Anapetro, Mario Dal Zot, 
“o governo trata a Petro-
bras como uma empresa de 
fundo de quintal em total 
irresponsabilidade e falta 
de respeito aos acionistas e 
à importância da empresa 
para a sociedade brasilei-
ra. Os impactos financei-
ros negativos dessas trocas 
constantes e a tentativa de 
nomeação de pessoas não 
capacitadas, como parece 
ser o caso, demonstram que 
o governo quer interferir na 
gestão da empresa para de-
preciar ainda mais seus ati-
vos colocados à venda.

Em meio a novela 
que se transfor-
mou a sua gestão, 

a Petrobras segue tentando 
divulgar ações mais positi-
vas. A petroleira anunciou 
nesta quinta-feira  nova 
edição do projeto novos ta-
lentos do esporte no Brasil, 
composta por 45 atletas em 
busca de sua primeira me-

dalha nos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos, jornada que 
contará com o patrocínio 
da empresa. Os nomes dos 
atletas que integrarão o Ti-
me Petrobras serão anun-
ciados pela companhia no 
decorrer do ano.

“Com a assinatura desses 
contratos, continuamos a 
apoiar o esporte olímpico e 

paralímpico agora com foco 
em novos atletas que pode-
rão representar o Brasil em 
Paris 2024. Nossa premissa é 
valorizar o desenvolvimento 
de competências e a supera-
ção, por meio do incentivo 
ao esporte”, destaca a geren-
te-executiva de Comunicação 
e Marcas da Petrobras, Fer-
nanda Bianchini.

Os critérios de seleção 
para o time valorizam atle-
tas que já tiveram destaque 
em competições relevantes 
de sua modalidade, como 
campeonatos nacionais e 
internacionais, podendo ou 
não terem participado dos 
Jogos Olímpicos ou Pa-
ralímpicos anteriormente, 
bem como com um olhar 

para modalidades que têm 
maior dificuldade de cap-
tação de recursos. O Time 
Petrobras, como já vem 
sendo feito, contemplará 
modalidades olímpicas e 
paralímpicas.

O investimento previs-
to para este ciclo é de R$ 
12,5 milhões, cobrindo o 
período de competições 

importantes como os Jo-
gos Pan-Americanos e 
Parapan-Americanos de 
Santiago-2023 e os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
de Paris-2024. O valor do 
patrocínio poderá ser usado 
para custear despesas ne-
cessárias ao treinamento e 
preparação , visando o me-
lho desempenho do atleta.
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Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Relatório da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6.404/76, relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/2021. Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022  A Diretoria

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota 2021 2020

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 849 292
 Aplicações financeiras 4 8.859 23.819
 Contas a receber 5 17.584 16.148
 Dividendos antecipados 9 19.955 –
 Outros créditos 1.718 663

48.965 40.922
Não circulante
 Outros valores a receber 6 16.081 9.119
 Outros créditos 662 547
 Propriedades para investimento 6 235.621 242.045
 Intangível 36 51

252.400 251.762
Total do ativo 301.365 292.684

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
 Fornecedores 52 97
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 9 – 10.584
 Impostos e contribuições a recolher 3.321 826
 Receitas diferidas 7 309 313
 Outras obrigações 304 77

3.986 11.897
Não circulante
 Receitas diferidas 7 591 765
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 2.285 3.155

2.876 3.920
Patrimônio líquido 9
 Capital social 230.505 230.505
 Reservas de lucros 63.998 46.362

294.503 276.867
Total do passivo e do patrimônio líquido 301.365 292.684

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços 11 43.823 34.873
Custo de aluguéis e serviços 12 (9.400) (7.354)
Lucro bruto 34.423 27.519
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas 13 (2.320) (1.987)
 Ganho na venda de terreno 6 27.868 6.874
 Outras receitas (despesas), líquidas (162) (442)

25.386 4.445
Resultado financeiro
 Despesas financeiras 14 (189) (27)
 Receitas financeiras 14 584 446
Resultado financeiro 395 419
Lucro antes dos impostos e contribuições 60.204 32.383
Imposto de renda e contribuição social correntes 8 (12.084) (2.560)
Imposto de renda e contribuição diferidos 8 870 14.740
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Lucro líquido por ação básico e diluído - (em R$) 9 0,21 0,19
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 48.990 44.563

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de retenção 
de lucros

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 dezembro de 2019 230.505 4.158 8.225 – 242.888
Lucro líquido do exercício – – – 44.563 44.563
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 2.228 – (2.228) –
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 9) – – – (10.584) (10.584)
Constituição de reserva de retenção de lucros (Nota 9) – – 31.751 (31.751) –
Saldos em 31 dezembro de 2020 230.505 6.386 39.976 – 276.867
Lucro líquido do exercício – – – 48.990 48.990
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 2.449 – (2.449) –
Distribuição de dividendos (Nota 9) – – – (14.019) (14.019)
Constituição de reserva de retenção de lucros (Nota 9) – – 32.522 (32.522) –
Distribuição de dividendos adicionais 2020 (Nota 9) – – (17.335) – (17.335)
Saldos em 31 dezembro de 2021 230.505 8.835 55.163 – 294.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
 Ajustes ao lucro líquido decorrentes de
  Depreciação e amortização 3.422 3.377
  Aluguel linear (402) (7.515)
  Provisão para perda de crédito esperada 2.237 1.793
  Ganho na venda de terreno (28.279) (6.874)
  Impostos diferidos (870) (14.740)

25.098 20.604
 Redução (aumento) dos ativos
  Contas a receber (3.271) (1.911)
  Impostos a recuperar – 946
  Outros créditos (1.176) (625)

(4.447) (1.590)
 Aumento (redução) dos passivos
  Fornecedores (45) (642)
  Impostos e contribuições a recolher 13.292 2.207
  Outras obrigações 227 (149)
  Receitas diferidas (178) (313)

13.296 1.103
Impostos pagos - IRPJ e CSLL (10.317) (964)
Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS (473) (913)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.156 18.240
Atividades de investimento
Adições em propriedade para investimento (2.549) (1.932)
Venda das propriedades para investimento 26.883 –
Aquisição de intangível – (35)
Resgate (aumento) líquido em aplicações financeiras 14.960 (22.321)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
  de investimento 39.294 (24.288)
Atividades de financiamento
Dividendos e JCP pagos (61.893) (3.587)
Caixa líquido consumido pelas atividades 
 de financiamento (61.893) (3.587)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 556 (9.635)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 849 292
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 292 9.927
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 556 (9.635)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: O Parque Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), 
sediado na Rua Dias Ferreira nº 190, Sala 301 - parte, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e filial na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, na Av. Comendador Gustavo Paiva nº 9.994, Cruz das Almas, foi 
constituído em 20 de fevereiro de 2008 e tem por objeto exploração de empre-
endimentos imobiliários, incluindo “shopping center”, no município de Maceió, 
Estado de Alagoas, bem como a gestão de estacionamentos e garagens pró-
prios. A Companhia é uma Joint Venture entre a Aliansce Sonae Shopping 
Centers S.A. (Aliansce Sonae) e a Multiplan Empreendimentos Imobiliários 
S.A., com participação de 50% da Aliansce Sonae, que possui como principal 
atividade a participação direta ou indireta e a exploração econômica de em-
preendimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo 
participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, e a prestação de 
serviços de assessoria comercial, administração de shopping centers e admi-
nistração de condomínios em geral. A Companhia detém participação de 
100% no empreendimento Parque Shopping Maceió localizado no município 
de Maceió, Estado de Alagoas, que foi inaugurado em novembro de 2013. A 
autorização para a emissão dessas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria em 25 de abril de 2022. 2. Resumo das principais políticas contá-
beis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos fi-
nanceiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação 
de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as de-
monstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e de-
pósitos. Os saldos desta rubrica estão sujeitos a insignificante risco de 
mudança de valor. 2.3. Contas a receber: Incluem valores a receber de alu-
guéis, cessão de direito de uso (CDU) de áreas e serviços prestados a tercei-
ros, registrados conforme o regime de competência na data do balanço e que 
são classificados como empréstimos e recebíveis. Se o prazo de recebimento 
é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
Para contas a receber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem sim-
plificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia 
não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provi-
são para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada 
data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia 
em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores pros-
pectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico. 2.4. 
Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros 
no reconhecimento inicial, são mensurados ao custo amortizado e subse-
quentemente mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos fi-
nanceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos 
de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Compa-
nhia para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a rece-
ber de clientes que não contenham um componente de financiamento signifi-
cativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a 
Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acres-
cido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a 
Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço 
de transação determinado de acordo com o CPC 47. Vide políticas contábeis 
na Nota 2.14 - Reconhecimento de receitas. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como 
teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu-
tada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia para ad-
ministrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financei-
ros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos 
de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos 
ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado (ins-
trumentos de dívida): A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo 
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo fi-
nanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (b) os 
termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, 
a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e 
juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta 
redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo 
amortizado incluem contas a receber de clientes e outras contas a receber. Os 
ativos financeiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem 
principalmente as aplicações financeiras. Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de cré-
dito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor 
justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na 
diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o con-
trato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, desconta-
dos a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. 
Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos con-
tratuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: 
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas a pagar, 
conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que 
não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar. Pas-
sivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem 
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em passi-
vos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os 
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e so-
mente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. 2.6. Proprie-
dades para investimento: Propriedade para investimento é a propriedade 
mantida para auferir receita de aluguel para valorização de capital ou para 
ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, fornecimento de 
serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento 
é mensurada pelo custo no reconhecimento inicial e depreciada pelo prazo de 
vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, a Companhia registra o shopping 
center em operação e em desenvolvimento como propriedade para investi-
mento, dado que estes empreendimentos comerciais são mantidos para fins 
de arrendamento mercantil operacional. 2.7. Provisões para perdas por im-
pairment em ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que pos-
sam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Se tais evidên-
cias forem identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, 
é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada uni-
dade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e 
o valor justo menos despesas de venda. 2.8. Fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, sub-
sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As provisões são reconhecidas quando: 
(i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com 

segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que 
devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa an-
tes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do 
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. 2.10. Capital 
social: Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio 
líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 
e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos 
ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda e contribuição 
social: As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
fiscal são calculadas pelo regime de tributação lucro presumido caixa, aplican-
do as alíquotas 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o montante tribu-
tável excedente de R$240 mil por ano para imposto de renda e 9% para CSLL, 
sob uma base presumida distinta, conforme receita correspondente. Ou seja, 
a base de cálculo do imposto é determinada através da aplicação de um per-
centual sobre os valores globais da receita auferida pela pessoa jurídica, per-
centual este que é expressamente previsto em lei e varia em função da ativi-
dade da Empresa. • Receitas operacionais - percentual presumido de 32%;  
• Receitas financeiras - percentual de 100%. A apuração por meio do lucro 
presumido que tem como base o regime de caixa é calculado proporcional-
mente ao valor recebido dos valores faturados, mas sem dedução de qualquer 
tipo de custos ou despesas. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a re-
ceber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de 
impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos exercícios anteriores. 2.13. Resultado por ação: O resulta-
do por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível 
aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em 
circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado 
por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instru-
mentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exer-
cícios apresentados, nos termos do CPC 41. 2.14. Reconhecimento de re-
ceita: Receita de aluguel e cessão de direitos de uso (CDU): A Companhia 
reconhece suas receitas de aluguel e cessão de direito de uso pelo método 
linear durante o período do arrendamento, incluída na receita na demonstra-
ção do resultado devido à sua natureza operacional. Essas operações são 
classificadas como arrendamentos operacionais, uma vez que a Companhia 
não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ati-
vo. Os contratos de locação de forma geral estabelecem que os locatários 
devem pagar o maior valor entre um mínimo contratual estipulado e uma vari-
ável, calculado através de um percentual sobre as vendas de cada estabele-
cimento. Os aluguéis mínimos são ajustados por aumentos fixos regulares ao 
longo do prazo dos contratos, aluguel em dobro no mês de dezembro e pela 
inflação. De acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 - Operações de arrendamento 
mercantil, as receitas de aluguéis mínimos, considerando eventuais efeitos de 
carências, descontos, etc., e excluindo os efeitos inflacionários, devem ser 
reconhecidas de forma linear ao longo do prazo do contrato, e qualquer ex-
cesso do aluguel variável é reconhecido quando incorrido, independentemen-
te da forma de recebimento. Analogamente, as receitas de cessão de direito 
de uso (CDU) também são reconhecidas em bases lineares durante o prazo 
de duração dos contratos, a partir do início do prazo da locação. Receita de 
estacionamento: Refere-se à receita com a exploração de estacionamentos 
do shopping center apropriada ao resultado de acordo com o regime de com-
petência. Receitas de financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas 
de juros sobre aplicações financeiras, variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos nos instru-
mentos financeiros derivativos. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos. 2.15. Distribuição de dividendos:  
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida 
como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do 
exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima 
do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados 
em Assembleia Geral. 2.16. Pronunciamentos novos ou revisados aplica-
dos pela primeira vez em 2021: A Companhia aplicou pela primeira vez de-
terminadas alterações às normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 
1° de janeiro de 2021 ou após esta data. A Companhia decidiu não adotar 
antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que te-
nham sido emitidas, mas ainda não vigentes. Alterações no CPC 06 (R2), 
CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Re-
ferência: As alterações aos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporárias que 
endereçam os efeitos nas demonstrações financeiras quando uma taxa de 
certificado de depósito interbancário é substituída como uma alternativa por 
uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes expe-
dientes práticos: • Um expediente prático que requer mudanças contratuais, 
ou mudanças nos fluxos de caixa que são diretamente requeridas pela refor-
ma, a serem tratadas como mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente 
ao movimento numa taxa de mercado. • Permite mudanças requeridas pela 
reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem que 
o relacionamento de hedge seja descontinuado. • Fornece exceção temporá-
ria para entidades estarem com requerimento de separadamente identificável 
quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como hedge de 
um componente de risco. Essas alterações não impactaram as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Alterações no 
CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrenda-
tários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021: 
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orien-
tações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pande-
mia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por 
não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrenda-
dor é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer 
essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrenda-
mento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacio-
nada à Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o 
CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arren-
damento. Essas alterações não impactaram as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia. 2.17. Normas emitidas, ainda não 
vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidas, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar es-
sas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem 
em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou 
não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 
69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos 
para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações 
esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liquidação; • Que o 
direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classifi-
cação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito 
de postergação. Que somente no caso de um derivativo embutido em um 
passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de 
um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para 
períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas 
retrospectivamente. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis: 
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao 
CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações 
esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudan-
ças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem 
como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as 
estimativas contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados 
em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e 
estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. 
Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as altera-
ções tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB 
emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice 
Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exem-
plos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a di-
vulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a 
divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento 
para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis 
materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o con-
ceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas 

contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, 
ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as 
alterações ao Practice Statement 2 fornecem guias não obrigatórias na aplica-
ção da definição de material para a informação das políticas contábeis, uma 
data para adoção desta alteração não é necessária. A Companhia está atual-
mente avaliando os impactos dessas alterações nas políticas contábeis divul-
gadas. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: 
Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia 
requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contin-
gentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diver-
sas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da admi-
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons-
trações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo menos 
anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da Companhia: 
Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A Companhia 
divulga o valor justo de sua propriedade para investimento conforme requeri-
do pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedade de investimento, uma metodologia 
de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descontado foi utiliza-
da, considerando a ausência de dados de mercado comparáveis devido à 
natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os referidos 
cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor justo das 
propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. Perda por re-
dução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução 
ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 
valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo do valor 
justo líquido das despesas de venda é baseado em informações disponíveis 
de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos as 
despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo 
de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento da Compa-
nhia e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia 
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O 
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo 
de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros espera-
dos e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As principais 
premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diversas unida-
des geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são detalhadas 
nas Notas 6. Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a rece-
ber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão para 
calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de aluguéis e 
cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apre-
sentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicial-
mente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Compa-
nhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a 
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de 
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano (por exem-
plo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência 
no setor, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de 
relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mu-
danças nas estimativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correla-
ção entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas 
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A 
quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas cir-
cunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de 
perda de crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas tam-
bém podem não representar o padrão real do cliente no futuro. As informa-
ções sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber da 
Companhia estão divulgadas na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cí-
veis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos e interno. As pro-
visões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos as-
suntos ou decisões de tribunais. As obrigações legais são provisionadas, in-
dependente da estimativa de perda das causas a ela relacionadas. Para mais 
detalhes sobre provisão para contingências.
4. Aplicações financeiras: 2021 2020
CDB - Banco BNB e Itaú 550 11.172
Fundo Renda Fixa - Banco Itaú 8.109 12.447
Debêntures - Banco Itaú 200 200

8.859 23.819
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financeiros 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuí taxa de juros de 100% do CDI em 31 de dezembro de 2021 com o 
vencimento original 2022 (em 31 de dezembro de 2020 as taxas de juros dos 
investimentos estavam a 138,0% do CDI com vencimento original 2021).  
A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio 
entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento 
programado para os próximos anos.
5. Contas a receber: 2021 2020
Aluguéis e serviços a receber 9.690 7.112
Estacionamento 404 172
Quotas condominiais a receber 3.031 2.425
Cessão de direito de uso 829 839
Outros 250 385

14.204 10.933
Aluguel linear 10.680 10.278
Provisão para perda de crédito esperada (“PCE”) (7.300) (5.063)

17.584 16.148
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Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada 
a seguir:

Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer < 90 dias

91 - 
180  

dias

181 - 
360 

 dias
>360  
dias Total

Aluguéis 5.855 533 354 1.197 1.751 9.690
Estacionamentos 404 – – – – 404
CDU a receber 146 14 76 – 593 829
Quotas condominiais a receber 149 648 2.234 – – 3.031
Outros – – – – 250 250
Total em 2021 6.554 1.195 2.664 1.197 2.594 14.204
Aluguel linear (a) 10.680
(-) PCE (7.300)
Saldo líquido 2021 17.584
(a) Desde março de 2020, em função da pandemia da COVID-19 que trouxe 
impactos diretos nas operações da Companhia, a Administração introduziu 
uma modificação em sua relação com os lojistas, permitindo que os mesmos, 
sob a condição de efetuarem pagamentos devidos dentro das respectivas 
datas de vencimento, fizessem os pagamentos dos aluguéis com redução 
pontual do valor do aluguel devido (essa condição alcança a maioria dos 
lojistas do portfólio da Companhia, mas consideram exceções de 
estabelecimentos que não tiveram suas operações interrompidas com o 
fechamento do Shopping). Essas reduções não serão compensadas em 
parcelas remanescentes dos contratos de arrendamento. Dessa forma, essa 
condição foi tratada como uma modificação do fluxo do contrato de 
arrendamento e, portanto, a Companhia revisou a linearização de seus 
aluguéis mínimos de acordo com o prazo remanescente de cada contrato, 
como previsto pelo CPC 06(R2)/IFRS 16.

Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer

< 90  
dias

91 - 
180  

dias

181 - 
360  

dias
>360  
dias Total

Aluguéis 4.837 577 332 428 938 7.112
Estacionamentos 172 – – – – 172
CDU a receber 214 – – 30 595 839
Quotas condominiais a receber – – 260 501 1.664 2.425
Outros – 1 – – 384 385
Total em 2020 5.223 578 592 959 3.581 10.933
Aluguel linear 10.278
(-) PCE (5.063)
Saldo líquido 2020 16.148
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: A Companhia 
utiliza a abordagem simplificada para estimar a perda esperada sobre seus 
recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas esperadas elaborada  
com base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas da Administração, 
sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência dos lojistas  
no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição  
ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão de direito  
e quotas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de uma matriz 
de provisão:

%
Risco 31/12/2021 31/12/2020
A vencer 1,14 1,14
Vencidos até 90 dias 43,73 43,73
Vencidos até 180 dias 69,02 69,02
Vencidos até 360 dias 87,39 87,39
Vencidos há mais de 360 dias 99,00 96,50
Estacionamento: O contas a receber de estacionamento é composto por 
valores recebidos através de meios de pagamento cuja liquidação financeira 
ocorre em até 30 dias. A Companhia entende que o risco de crédito para o 
contas a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico  
de inadimplência. Desta forma, a Companhia não identificou a necessidade 
de provisão para perda para crédito esperada sobre o respectivo saldo em  
31 de dezembro de 2021 e 2020. O movimento na provisão para perdas  
por redução no valor recuperável em relação aos recebíveis durante o 
exercício foi o seguinte:

2021 2020
Saldo em 1° de janeiro (5.063) (3.344)
Reversão permanente de recebíveis 5 74
Constituição (reversão) de PCE (2.242) (1.793)

(7.300) (5.063)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de 
arrendamento operacional com os locatários das lojas do shopping 
(arrendatários) que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. 
Excepcionalmente podem ter contratos com prazos de vigências e condições 
diferenciadas. Nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, os contratos de arrendamento geraram receitas de 
aproximadamente R$3.235 por mês em 2021 (R$2.511 por mês em 2020), e 
apresentavam o seguinte cronograma de renovação:

2021 2020
Em 2021 – 1,64%
Em 2022 20,71% 5,74%
Em 2023 16,04% 51,04%
A partir de 2024 41,92% 20,61%
Prazo indeterminado 21,33% 20,97%

110,00% 100,00%
6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento 
referem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob 
arrendamento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da 
propriedade para investimento indicando o início e fim dos exercícios:

Custo
Depreciação  

acumulada Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 276.100 (30.637) 245.463
Adições 1.932 (3.364) (1.432)
Baixa de terreno (a) (1.986) – (1.986)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 276.046 (34.001) 242.045
Adições 2.549 (3.407) (858)
Baixa de terreno (b) (5.566) – (5.566)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 273.029 (37.408) 235.621
(a) Em novembro de 2020, a Companhia vendeu um terreno “04” anexo ao 
shopping pelo montante de R$9.119. Este valor ainda não foi pago pela 
compradora e está registrado na rubrica de outros valores a receber no ativo 
não circulante. Este valor será pago conforme as vendas das unidades 
habitacionais que serão construídas no terreno pela compradora. O ganho 
registrado nesta operação foi de R$6.874 reconhecido no resultado na rubrica 
de “Ganho na venda de terreno”. (b) Vendas de terreno durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021: I. Em abril de 2021, a Companhia vendeu 
um terreno “06” anexo ao shopping pelo montante de R$11.102. O ganho 
registrado nesta operação foi de R$9.112 reconhecido no resultado na rubrica 
de “Ganho na venda de terreno”. II. Em junho de 2021, a Companhia vendeu 
um terreno “03” anexo ao shopping pelo montante de R$9.837. Este valor será 
pago conforme as vendas das unidades habitacionais que serão construídas 
no terreno pela compradora. O ganho registrado nesta operação foi de 
R$8.212 reconhecido no resultado na rubrica de “Ganho na venda de terreno”. 
III. Em novembro de 2021, a Companhia vendeu um terreno “02” anexo ao 
shopping pelo montante de R$12.906, valor totalmente recebido em 2021. O 
ganho registrado nesta operação foi de R$10.955 reconhecido no resultado 
na rubrica de “Ganho na venda de terreno”. IV. Em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia já recebeu o montante de R$2.874 referentes as vendas das 
unidades habitacionais. Valor justo da propriedade para investimento: O valor 
justo da propriedade para investimento foi calculado internamente por 
profissionais experientes do segmento de shopping centers. A metodologia de 
projeção foi elaborada considerando os contratos existentes à luz das 
condições atuais e projeções condizentes com a capacidade de crescimento 
de cada ativo e estimativas macroeconômicas para um período de 10 anos, 
juntamente a um valor residual fundamentado na perpetuidade da receita do 
último ano projetado com crescimento nulo. Essas projeções foram 
descontadas para a data-base da avaliação à uma taxa de desconto definida 
para cada shopping em um intervalo de 6,75% e 9,0% de “Discount Rate” e 
intervalo de 6,50% e 8,75% de “Exit yield” para a avaliação de 31 de dezembro 
de 2021 (6,75% e 9,00% de “Discount Rate” e intervalo de 6,25% e 8,50% de 
“Exit yield” para a avaliação de 31 de dezembro de 2020). Adicionalmente, o 
fluxo de caixa projetado dos shoppings em operação não considerou 

expansões relevantes para os empreendimentos. Com a revisão das 
premissas adotadas de acordo com o cenário econômico, o valor justo total do 
empreendimento que a Companhia detém está entre R$566.591 e R$766.564 
em 31 de dezembro de 2021 (entre R$543.232 e R$734.961 em 31 de 
dezembro de 2020). A Administração revisa no mínimo anualmente o valor 
contábil líquido de seu empreendimento, com o objetivo de avaliar a existência 
de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar deterioração no valor recuperável de sua 
propriedade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não identificou 
necessidade de provisão para de redução do valor recuperável de suas 
propriedades para investimento.
7. Receitas diferidas:

2021 2020
Cessão de direito de uso 867 1.063
Aluguéis antecipados 33 15

900 1.078
Passivo circulante 309 313
Passivo não circulante 591 765
As receitas diferidas compreendem o reconhecimento da Cessão de Direito 
de Uso (CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, 
bem como os aluguéis antecipados e demais itens pertinentes.
8. Imposto de renda e contribuição social diferidos:

2021 2020
Passivo
Ganho de capital na venda de terreno (Nota 6) (1.424) (2.338)
Aluguel linear (861) (817)
Saldo líquido no passivo não circulante (2.285) (3.155)
Reconciliação da taxa efetiva: A apuração pelo lucro presumido do imposto de 
renda e contribuição social está demonstrada abaixo:

2021 2020
Receita líquida - Regime Caixa 41.919 22.080
Alíquota fiscal presumida 32% 32%
Lucro presumido - Alíquota padrão 13.414 7.066
Receita financeira 584 446
Venda de terrenos 22.227 –
Outras receitas – 47
Imposto de renda e contribuição social 
 pela alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social antes 
 das taxas legais (12.316) (2.570)
Efeitos fiscais sobre:
Imposto diferido 870 14.740
Outros 232 10
Imposto de renda e contribuição social no ano (11.214) 12.180
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
o capital social do Parque Shopping Maceió S.A. está representado por 
R$230.505 e com 230.505.267 ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 b) Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro 
líquido do exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 
20% do capital social, após compensação dos prejuízos acumulados.  
c) Dividendos e juros sobre capital próprio: O estatuto social da Companhia 
determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
resultado no exercício ajustado na forma da lei. Os dividendos foram 
calculados conforme demonstração a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
(=) Base para cálculo da reserva legal 48.990 44.563
(–) Reserva legal - 5% 2.449 2.228
(=) Lucro básico para determinação dos dividendos 46.541 42.335
(–) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 11.635 10.584
(–) Dividendos adicionais de 2021 aprovados e pagos 2.384 –
(–) Total dividendos aprovados e deliberados em AGE 14.019 10.584
(=) Destinação (consumo da) para reserva de 
 retenção de lucros 32.522 31.751
Em 31 de dezembro de 2020 há o montante a pagar de R$10.584 referente 
aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de 
abril de 2021, foram aprovadas as distribuições de R$17.335 referente ao 
exercício de 2020 e R$14.019 referentes dividendos do exercício de 2021. 
Adicionalmente a Companhia distribuiu antecipadamente à deliberação e 
aprovação pela Assembleia, o montante de R$19.955 registrados no ativo 
circulante em 31 de dezembro de 2021. d) Resultado por ação - básico e 
diluído: O resultado por ação básico é computado pela divisão do lucro do 
exercício pela média ponderada das ações em circulação no exercício. O 
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de 
todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Não há efeitos de diluição a 
serem considerados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. O cálculo do 
resultado por ação básico e diluído encontra-se demonstrado a seguir:
Resultado básico e diluído por ação 2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Quantidade de ações em milhares - média ponderada 230.505 230.505
Resultado básico e diluído por ação - R$ 0,21 0,19
10. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia 
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:  
• Risco de crédito; • Risco de mercado; • Risco de liquidez; • Risco operacional. 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos 
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento 
de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações 
quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações 
financeiras. Risco de crédito: O risco de crédito da Companhia se caracteriza 
pelo não cumprimento, por um cliente ou uma contraparte em um instrumento 
financeiro, de suas obrigações contratuais. As operações da Companhia 
estão relacionadas à locação de espaços comerciais e à administração de 
shopping centers. Os contratos de locação são regidos pela Lei de locações, 
e a carteira de clientes, além de diversificada, é constantemente monitorada 
com o objetivo de reduzir perdas por inadimplência. Os contratos de locação 
podem possuir a figura do fiador o que mitiga o risco de crédito da Companhia.
O contas a receber de aluguéis e outros créditos são relacionados 
principalmente aos lojistas dos shoppings de onde a Companhia detém 
participação. A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor 
recuperável que representa sua estimativa de perdas incorridas com relação 
às contas a receber de clientes e outros créditos e investimentos. A Companhia 
monitora sua carteira de recebíveis periodicamente. Sua atividade de locação 
tem regras específicas em relação a inadimplência, o departamento de 
operações e departamento jurídico são ativos nas negociações junto aos 
devedores. O ponto comercial dos shoppings quando retomado ou devolvido 
é imediatamente renegociado com outro lojista. A medida adotada para mitigar 
o risco de crédito é manter sempre uma boa qualidade de lojistas nos 
shoppings e uma área comercial ativa para um preenchimento imediato de 
qualquer potencial vacância no empreendimento. Parte das receitas da 
Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas de estacionamento. A 
administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus 
ativos financeiros está representada pelos saldos de contas a receber 
registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco de crédito de seus 
clientes está estimado e divulgado na Nota Explicativa 5. Todo o caixa e 
equivalente de caixa estão aplicados em instituições financeiras com rating 
mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências de rating 
globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não considera 
esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco de liquidez: 
Considerado pela eventual incapacidade da Companhia gerenciar os prazos 
de recebimento dos seus ativos em relação aos pagamentos derivados das 
obrigações assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos 
e fluxos de amortização entre os títulos a serem emitidos e os lastros 
adquiridos, além da manutenção obrigatória de uma reserva mínima de 
liquidez. A seguir, estão os vencimentos contratuais de ativos e passivos 
financeiros incluindo pagamento de juros estimados e excluindo, se houver, o 
impacto da negociação de moedas pela posição líquida.

31 de dezembro de 2021

Valor  
con- 
tábil

Fluxo 
de caixa  

contra- 
tual

6 me- 
ses ou 

 menos
06 - 12  
meses

1 -  
02  

anos

02 - 
 05 

 anos

Mais 
 de 5  
anos

Passivos financeiros 
não derivativos
Fornecedores 52 52 52 – – – –
Outras obrigações 304 304 304 – – – –

356 356 356 – – – –

31 de dezembro de 2020

Valor  
con- 
tábil

Fluxo 
de caixa  

contra- 
tual

6 me- 
ses ou 

 menos
06 - 12  
meses

1 -  
02  

anos

02 - 
 05 

 anos

Mais 
 de 5  
anos

Passivos financeiros 
não derivativos
Fornecedores 97 97 97 – – – –
Outras obrigações 77 77 77 – – – –

174 174 174 – – – –
Risco de mercado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação 
de taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. 
Esse risco será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os 
títulos a serem emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz 
respeito à atividade de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão 
concentradas em aplicações de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus 
saldos ajustados a valor de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco 
de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia 
contabiliza ativos financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo,  
a análise da exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros:

Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa de juros 2021 2020
Ativos financeiros 8.859 23.819
Passivos financeiros (52) (97)

8.807 23.722
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado 
relevantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições finan-
ceiras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agên-
cias de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros es-
tão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. 
Esses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica 
acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilidade 
de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das práti-
cas e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada por 
ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infraestru-
tura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial e de 
mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo nor-
mal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Companhia 
estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes e/ou 
de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria acom-
panha o desempenho dos shopping centers em operação e em desenvolvi-
mento com base em um orçamento aprovado anualmente. Esse sistema per-
mite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis a vis o orçado 
assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do 
mesmo modo que acompanhamos de perto a evolução de nossa liquidez com 
foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, assim 
como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco incorri-
do, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas 
de preço ou mercado. Objetivando uma administração de capital saudável, a 
Companhia tem a política de preservar liquidez com o monitoramento próximo 
do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não houve alteração quanto à políti-
ca da administração de capital da Companhia em relação a exercícios anterio-
res e a Companhia e suas subsidiarias, controladas e controladas em conjun-
to não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital.
11. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços:
Receita por natureza 2021 2020
Receitas de aluguel mínimo 35.344 29.001
Cessão de direito de uso 321 331
Estacionamento 7.733 5.495
Outras 2.342 1.402
Impostos e contribuições (1.917) (1.356)

43.823 34.873
As receitas operacionais de aluguéis e estacionamentos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 foram impactadas pela crise da Covid-19. Este impacto  
foi decorrente da redução do fluxo de veículos e pessoas e, consequente 
diminuição de vendas das lojas, com o fechamento do Shopping da Companhia 
em período intermitente entre março de 2020 e dezembro de 2021. 
Adicionalmente, os efeitos dos descontos e da linearização desses descontos 
estão descritos na Nota 5. 12. Custo de aluguéis e serviços:
Custo por natureza 2021 2020
Depreciação de propriedades (3.407) (3.364)
Custos com lojas vagas e contratuais (580) (330)
Custo de serviços prestados (3.132) (2.088)
Custo de estacionamento (958) (660)
Custos operacionais de shoppings (690) (455)
Outros (633) (457)

(9.400) (7.354)
13. Despesas com vendas, gerais e administrativas: Referem-se, 
basicamente, as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa 
e administrativas.
Despesas com vendas, gerais e administrativas 2021 2020
Provisão para perda de crédito esperada (2.242) (1.793)
Editais e publicações (44) (44)
Despesa com prestadores de serviços (2) (137)
Outras (32) (13)

(2.320) (1.987)
14. Resultado financeiro 2021 2020
Despesas financeiras
Multa e juros sobre impostos (136) (3)
IOF (2) (2)
Despesas financeiras - Shopping (48) (20)
Outros (3) (2)

(189) (27)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras 432 357
Atualização, multa e juros - Shopping 137 54
Outras receitas 15 35

584 446
15. Contingências: A Companhia até a data de divulgação desta demonstra-
ção financeira, não possui causas prováveis. A Companhia é ré em processos 
de natureza trabalhista e cível, cujas probabilidades de perda são avaliadas 
como possíveis por seus consultores jurídicos estimadas em R$485 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$1.322 de dezembro de 2020). 
16. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados como suficientes 
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021, o shopping em operação da 
Companhia está segurado de forma equivalente nos seguintes montantes: 
 • Responsabilidade civil geral - o shopping center da Companhia possui se-
guro de responsabilidade civil geral, onde a Companhia acredita cobrir os 
riscos envolvidos em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais 
a Companhia pode vir a ser responsável civilmente, em sentença judicial tran-
sitada em julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que 
diz respeito às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais 
cobertos nesta apólice para a operação do shopping center da Companhia 
são de R$50.000 (esse valor corresponde ao montante máximo contratado 
para a apólice “guarda-chuva” que inclui todos os shoppings do grupo Alians-
ce Sonae Shopping Centers S.A.). • Seguro de Riscos Nomeados e Operacio-
nal - o shopping center da Companhia possui seguro de Riscos Nomeados e 
Operacional englobando o que a Companhia acredita que sejam os principais 
riscos envolvidos na sua operação. A importância segurada para cada ativo 
representa a estimativa da Companhia para a completa reconstrução destes 
adicionado do Lucro Cessante. As franquias variam de acordo com os eventos 
segurados. Os lucros cessantes também estão garantidos em cada um dos 
ativos num montante que a Companhia acredita que represente o faturamento 
por 12 meses consecutivos.

A Diretoria Contador: Alexandre Francisco Silva - Contador - CRC 1SP235670/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Parque Shopping Maceió S.A. Rio de  
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Parque 
Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial  
e financeira do Parque Shopping Maceió S.A. em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada  
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,  
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 

Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pre-
tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos  
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos  
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe  
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional  
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se es-
sas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022
ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Roberto Martorelli
 Contador CRC-1RJ106103/O-0
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2020 - Em Reais

Relatório da Administração. Senhores Acionistas: Cumprindo determinações estatutárias e legais, apresentamos o Balanço Patrimonial e as respectivas 
Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2021. A Diretoria.

ATIVO 2.021 2.020
CIRCULANTE 12.776.226 9.053.897
Caixa e Bancos 522.224 926.889
Aplicações Financeiras 78.628 1.563.166
Contas a Receber 4.559.485 325.242
Valores e Bens 7.472.110 6.157.228
Adiantamento 3.932 17.177
Impostos a Recuperar 137.729 63.925
Despesas de Exercícios Futuros 2.119 270
NÃO CIRCULANTE 490.606 1.564.671
IMOBILIZADO 490.606 1.564.671
Bens em Operação 1.425.720 2.493.299
Depreciação (-) -935.114 -928.628
TOTAL DO ATIVO 13.266.832 10.618.568

PASSIVO 2.021 2.020
CIRCULANTE 1.180.262 2.769.890
Contas a Pagar 40.325 59.627
Obrigações com Pessoal e Encargos 16.282 46.436
Tributos a Recolher 33.650 41.044
Credores Diversos 180.546 180.546
Conta Corrente Clientes 857.752 2.357.347
Provisões de Férias e 13º 51.707 84.889
NÃO CIRCULANTE 3.302.565 1.867.615
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3.302.565 1.867.615
Debentures e Outros Títulos 3.302.565 1.867.615
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.784.005 5.981.063
Capital Social 16.770.000 16.770.000
Ações em Tesouraria -7.270.000 -10.270.000
Prejuízo Acumulado -715.995 -518.937
TOTAL DO PASSIVO 13.266.832 10.618.568

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021 e 31/12/2020 
em Reais

DESCRIÇÃO 2.021 2.020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.664.125 5.598.351
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.159.400 6.772.747
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 877.822 467.639
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL -445.621 -943.785
CUSTOS OPERACIONAIS -927.475 -698.250
DESPESA OPERACIONAL -5.499.284 -5.896.502
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -5.242.989 -5.621.691
IMPOSTOS E TAXAS -116.268 -145.746
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -140.027 -129.065
OUTRAS RECEITAS 2.640.978 -122.409
RESULTADO FINANCEIRO -97.062 -208.292
GANHOS E PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO 112.936 25.734
GANHOS E PERDAS NOS INVESTIMENTOS 2.507.635 -460
OUTRAS RECEITAS 84.286 0
REVERSÃO DE PROVISÕES CONSTITUÍDAS 33.182 60.609
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -2.877 -20
OUTRAS DESPESAS -2.877 -20
RESULTADO EXERCÍCIO -197.058 -420.580

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício 
Findo em 31/12/2021 - Em Milhares de Reais

Descrição
Capital 
Social

Ações em 
Tesouraria

Prejuízos 
Acumulados  Total

Saldo em 31/12/2020 16.770.000 -10.270.000 -518.937 5.981.063
Recompra de Ações 0 3.000.000 0 0
Resultado do Exercício 0 0 -197.058 2.802.942
Saldo em 31/12/2021 16.770.000 -7.270.000 -715.995 8.784.005

Roberto Ghelman - Diretor
José Romeu Garcia Bastos Junior 

 Contador - CRC/RJ no. 059.704/O-9 

2.021
OPERAÇÕES
(+) Disponibilidade no Início do Período 2.490.055
Resultado Líquido do Período -197.058
 Depreciação e Amortização do Exercício 140.027
Resultado Líquido Ajustado -57.031
Redução (Aumento) de contas do Ativo -5.611.533
 Contas a Receber -4.234.243
 Valores e Bens -1.314.882
 Adiantamento 13.245
 Impostos a Recuperar -73.804
 Despesas de Exercícios Futuros -1.850
Aumento (Redução) de Contas do Passivo -1.589.628
 Contas a Pagar -19.303
 Obrigações com Pessoal e Encargos -30.154
 Tributos a Recolher -7.394

 Conta Corrente Clientes -1.499.595
 Provisões de Férias e 13º -33.182
(+) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais -7.258.192
Investimentos
 Aquisição de Imobilizado -129.370
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento -129.370
Financiamentos
 Venda de Ações em Tesouraria 3.000.000
 Emissão de Debentures 1.434.950
 Baixa de Imobilizado 1.063.408
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 5.498.358
(=) Disponibilidades no Final do Período 600.851
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do período 2.490.055
 No final do período 600.851
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa -1.889.204

Cumprindo determinações legais, apresentamos o Demonstrativo de Fluxo 
de Caixa findo em 31/12/2021. 

As Notas Explicativas fazem parte destas demonstrações. 

Demonstrativo do Fluxo de Caixa em 31/12/2021- em Reais

Setor de shopping 
centers tem apresentado 
recuperação econômica

A elevada cobrança 
de aluguel, apesar 
do cenário econô-

mico desafiador, deve con-
solidar a recuperação das 
companhias brasileiras de 
shopping centers ao longo 
de 2022, de acordo com a 
Fitch Ratings. Relatório da 
agência de classificação de 
risco destaca que isso está 
contribuindo para aumentar 
a geração de fluxo de caixa e 
reduzir a alavancagem para 
níveis pré-pandêmicos.

“O setor brasileiro de 
shopping centers tem apre-
sentado uma rápida recu-
peração, após dois anos de 
performance mais fraca 
devido à pandemia de co-
ronavírus, e as vendas dos 
locatários ultrapassaram os 
patamares de 2019 para os 
emissores avaliados pela Fi-
tch desde o quarto trimestre 
de 2021”, citou o relatório.

No primeiro trimestre de 
2022, as vendas dos locatá-
rios da Aliansce Sonae Sho-
pping Centers S.A. (Alians-
ce Sonae, ‘AAA(bra)’/
Perspectiva Estável), da BR 
Malls Participações S.A. 
(BR Malls, Issuer Default 
Rating - IDR - em Moeda 
Estrangeira - ME - ‘BB’/
Perspectiva Negativa; IDR 
em Moeda Local - ML - 
‘BBB-’/Perspectiva Ne-
gativa, Rating Nacinal de 
Longo Prazo ‘AAA(bra)’/
Perspectiva Estável), da 
Iguatemi Empresa de Sho-
pping Centers S.A. (Iguate-
mi, ‘AAA(bra)’/Perspecti-
va Estável) e da Multiplan 
Empreendimentos Imo-
biliários S.A. (Multiplan, 
‘AAA(bra)’/Perspectiva Es-
tável) ultrapassaram o pata-
mar do primeiro trimestre 
de 2019 em 5% a 15%.

Na opinião da Fitch, as 
fracas condições macroe-
conômicas do Brasil devem 
continuar a desafiar a capa-
cidade das varejistas de re-
cuperar os fluxos de caixa 
e a rentabilidade em 2022. 
Apesar deste cenário, os 
custos de ocupação dos lo-
catários das companhias de 
shopping centers avaliadas 
pela Fitch permaneceram 
relativamente estáveis, su-
portados pela qualidade e 
boa localização de seus ati-
vos. No primeiro trimestre 
de 2022, a média do custo 
de ocupação reportado pe-

la carteira da Fitch foi de 
14%, ligeiramente acima da 
média histórica de 12%.

Saída

As operadoras de shop-
ping centers têm consegui-
do reduzir os descontos nos 
aluguéis concedidos duran-
te a pandemia e ajustar os 
aluguéis. A inflação de dois 
dígitos no Brasil tem con-
tribuído para maiores ajus-
tes no aluguel, ao mesmo 
tempo em que possui um 
efeito limitado nos custos, 
uma vez que o setor opera 
com uma baixa estrutura de 
custos e margens de Ebitda 
próximas a 70%. Os contra-
tos de aluguel são indexa-
dos pelo IGP-M ou IPCA, 
que estão acumulados em 
55% e 20%, respectivamen-
te, desde janeiro de 2020.

A receita líquida ultra-
passou os níveis de 2019 
desde o terceiro trimestre 
de 2021 para os emissores 
avaliados pela Fitch. As 
companhias entregaram 
fortes resultados no pri-
meiro trimestre de 2022, 
com a receita líquida ex-
cedendo o primeiro tri-
mestre de 2019 em uma 
média de 28% – excluindo 
efeito da linearização – pa-
ra a Aliansce Sonae, a BR 
Malls, a Iguatemi e a Mul-
tiplan, apoiada pela receita 
de aluguel, que representa 
entre 70% e 80% das re-
ceitas totais. A receita de 
estacionamento, que re-
presenta entre 15% e 20% 
da receita consolidada, 
ainda está levemente abai-
xo de 2019.

A Fitch projeta maior 
geração de Ebitda em 2022 
ante 2019, ou pelo menos 
no mesmo patamar, para a 
Aliansce Sonae, a BR Malls, 
a Iguatemi e a Multiplan. 
O cenário-base da Fitch 
incorpora manutenção de 
elevadas taxas de ocupação, 
ao redor de 95%, e inadim-
plência líquida gerenciável, 
abaixo de 5%.

Apesar do aumento do 
serviço da dívida, a cober-
tura de juros deve permane-
cer forte para a carteira de 
shopping centers da Fitch. 
Para 2022, a Fitch projeta 
índice de Ebitda/despesa 
financeira líquida acima de 
2,5 vezes.

PARCELEX CORRESPONDENTE BANCÁRIO S.A. 
CNPJ/ME nº 14.054.623/0001-51- NIRE 33.3.0030497-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2022. 1. Data, Horário e Local: Em 23 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede 
social da Parcelex Correspondente Bancário S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Voluntários da Pátria, nº 89, sala 701, Botafogo, CEP 22270-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capi-
tal social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação prévia, nos termos 
do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Composição da Mesa: Presidente: Hélio Ricardo Souza de Lemos; e Secretário: Pedro 
Augusto Nunes Duarte Pinto. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a eleição do Sr. Jamil Ganan Aley Júnior  
como membro do Conselho de Administração da Companhia; (II) nos termos do artigo 7º, parágrafo único, “i” do Estatuto Social da Companhia, a realização, 
pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie sem garantia real, em série única, para colocação privada, no 
valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) na Data de Emissão (conforme abaixo definida). (III) a 
celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie sem Garantia Real, Nomi-
nativas, em Série Única, Para Colocação Privada, da Parcelex Correspondente Bancário S.A.” entre a Companhia, na qualidade de emissora e Fundo de 
Investimento em Participações BV - Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em participação constituído sob a forma de condomínio 
fechado, devidamente regulado pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, inscrito no 
CNPJ/ME sob nº 27.368.817/0001-73, representado por sua administradora, a BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com sede na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 11º andar, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
03.384.738/0001-98 (“Administradora”), na qualidade de debenturista (“Escritura de Emissão” e “Debenturista”); (IV) a renúncia dos acionistas da Companhia 
ao direito de preferência que lhes foi concedido para a subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 171, §3° da Lei das S.A.; (V) a autorização e dele-
gação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos 
necessários e/ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à discussão, negociação, definição dos termos e condições da 
Emissão e/ou das Debêntures, bem como a celebração da Escritura de Emissão e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documen-
tos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão; e (VI) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indi-
retamente por meio de procuradores, para realização da Emissão. 5. Deliberações: Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas titula-
res da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia aprovaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, 
o quanto segue: (I) a eleição do Sr. [•] como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se 
até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 2024. O membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito é investido em seu cargo na presente data, me-
diante a assinatura do termo de posse que consta do Anexo I, a ser lavrado em livro próprio da Companhia. Por meio do referido termo de posse, o Sr. [•] 
declara atender aos requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. Em virtude da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, cujos 
membros foram eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 2024, fica composto como segue: 
(a) Rogerio Rodrigues Bimbi, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 132.225.37-6, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 842.116.017-68, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Corcovado, nº 23, bloco 02, apto. 301, 
Jardim Botânico CEP 22460-050, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, (b) Élcio Jorge dos Santos, brasileiro, casado, administrador, 
portador da carteira de identidade nº 12.471.036, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.957.778-40, residente e domiciliado na cidade de 
Barueri, no Estado de São Paulo, na Alameda Argentina, nº 589, Chácara do Peroba, CEP 06449-260, como membro do Conselho de Administração, (c) 
Hélio Ricardo Souza de Lemos, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.240.516-8, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 093.076.827-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Dionísio, nº 59, apto. 501, Hu-
maitá, CEP 22271-050, como membro do Conselho de Administração, (d) Pedro Augusto Nunes Duarte Pinto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 22.213.200-3, emitida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.085.287-80, residente e domiciliado na cidade do Rio de 
Janeiro, no Estado de Rio de Janeiro, na Rua Alberto de Campos, nº 242, apto. 501, Ipanema, CEP 20411-030, como membro do Conselho de Administra-
ção, (e) Guilherme Goulart Pacheco, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da carteira de identidade nº 10.108.270-9, emitida por IFP/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 016.759.567-90, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na 
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.078, sala 708, Leblon, CEP 22440-034, como membro do Conselho de Administração, (f) José Guilherme Milek Pierotti, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 11.530.961-9, emitida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
078.006.127-67, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no Estado de Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 
1.078, sala 708, Leblon, CEP 22440-034, como membro do Conselho de Administração, e (g) [•], como membro do Conselho de Administração. (II) a reali-
zação da Emissão de Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições: (a) Séries: A 
Emissão será realizada em série única; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Valor Total 
da Emissão”), na Data de Emissão; (c) Quantidade: Serão emitidas 20.000 (vinte mil) Debêntures; (d) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos 
obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para (i) desenvolvimento, manutenção, expansão e divulgação dos produtos e serviços 
oferecidos pela Emissora, diretamente ou em parceria com terceiros; e (ii) em Investimentos Permitidos nos termos da Escritura de Emissão, enquanto os 
recursos financeiros decorrentes da Emissão não tiverem sido aplicados em qualquer das destinações a que se referem os itens anteriores. São entendidos 
como “Investimentos Permitidos”, para estes fins, o investimento em: (a) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (b) certificados e recibos de depósito ban-
cário de emissão das seguintes instituições financeiras: Banco Votorantim S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., ou Banco 
Santander (Brasil) S.A., em ambos os casos com liquidez diária; e fundos de investimento de renda fixa com perfil conservador, com liquidez diária, que te-
nham seu patrimônio representado por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoa que seja considerada como de baixo risco de 
crédito, nos termos dos normativos das instituições reguladoras. (e) Número da Emissão: A presente Emissão é a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da 
Emissora; (f) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será 23 de junho de 2022 (“Data de Emissão”); (g) Data de 
Integralização; Condição Precedente. Para todos os efeitos legais, a integralização das Debêntures deverá ser realizada em até 7 (sete) dias úteis após o 
cumprimento e/ou renúncia das condições suspensivas (nos termos do artigo 125 do Código Civil) previstas na Escritura de Emissão (“Data de Integraliza-
ção”). (h) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (i) Conversibilidade: 
(i) Capital Social na Data de Emissão: Na Data de Emissão, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 7.023.406,51 (sete 
milhões, vinte e três mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos), representado por 420.826 (quatrocentas e vinte mil, oitocentas e vinte e seis) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii) Conversão: Observado o disposto na Escritura de Emissão e caso atendidas as condições preceden-
tes estipuladas na Escritura de Emissão, as Debêntures serão convertidas em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão da Emissora 
(“Ações”), a exclusivo critério do Debenturista, em qualquer momento antes da Data de Vencimento mediante o envio de notificação de conversão à Com-
panhia com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis ou, obrigatoriamente, na Data de Vencimento. (iii) Relação de Conversão: A relação de Conver-
são das Debêntures em Ações será tal que a totalidade das Debêntures deverá ser convertida em um número de Ações equivalente a 10% (dez por cento) 
da totalidade das ações de emissão da Companhia. (j) Espécie; Garantias: As Debêntures serão da espécie quirografária, sem garantia real. (k) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização: A totalidade das Debêntures será subscrita mediante assinatura da Escritura de Emissão e integralizada em moe-
da corrente nacional pelo seu Valor Nominal Unitário na Data de Integralização, por meio de transferência eletrônica para a conta de titularidade da Compa-
nhia, que seja informada por escrito pela Companhia ao Debenturista. (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente (“Atualização Monetária”) pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IPCA”) a partir da Data de Integralização das Debêntures, calculada 
de forma pro rata temporis por Dias Úteis, base 252 Dias Úteis (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). (m) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 1% (um por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”), calculados pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do 
seu efetivo pagamento. (n) Pagamento da Atualização Monetária e da Remuneração. A Atualização Monetária e Remuneração serão devidas apenas em 
decorrência do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, ou caso as Debêntures não sejam convertidas pelo não aten-
dimento de quaisquer das hipóteses das condições suspensivas da Conversão, conforme definido na Escritura de Emissão, oportunidade na qual o Valor 
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração e da Atualização Monetária, será amortizado, em parcela única, a ser paga em conta bancária indicada pela 
Debenturista à Emissora, por escrito, na data em que for exigível. (o) Amortização das Debêntures: As Debêntures não serão objeto de amortização pro-
gramada ou antecipada de forma facultativa. (p) Data de Vencimento das Debêntures:  As Debêntures terão prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
Data de Emissão, vencendo-se, portanto, no dia 23 de junho de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas 
na Escritura de Emissão. (q) Vencimento Antecipado: Constituem eventos que acarretam o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-
bêntures: (i) questionamento judicial da Escritura de Emissão, inclusive em relação ao registro da Escritura de Emissão e da presente ata de Assembleia 
Geral Extraordinária da Emissora na JUCERJA, pela (a) Emissora, (b) por qualquer dos acionistas da Emissora e Rogério Bimbi, e/ou (c) qualquer afiliada 
da Emissora e/ou dos acionistas e/ou de Rogério Bimbi; (ii) (a) início de processo de liquidação, dissolução ou extinção da Emissora; (b) decretação de fa-
lência ou insolvência civil, conforme aplicável, da Emissora, por meio de decisão judicial; (c) pedido de autofalência formulado pela Emissora; (d) pedido de 
falência da Emissora, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (e) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial Emissora independentemen-
te do deferimento ou homologação do respectivo pedido; (iii) redução de capital da Emissora, sem que haja anuência prévia do Debenturista, nos termos do 
artigo 174, §3º, da Lei das S.A.; (iv) alteração ou modificação do objeto social disposto no estatuto social da Emissora, de forma a excluir ou alterar as suas 
atividades principais, e/ou agregar novos negócios que tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades principais atualmente 
desenvolvidas; (v) transformação de tipo societário da Emissora de modo que a Emissora deixe de ser uma sociedade por ações, nos termos dos artigos 
220 a 222 da Lei das S.A.; (vi) exceto se previamente aprovado pelo Debenturista, cisão, fusão, incorporação (inclusive de ações) ou qualquer forma de 
reorganização societária envolvendo a Emissora, sendo certo que o Debenturista desde já autoriza a (a) Reorganização RRB (conforme termo definido na 
Escritura de Emissão); e (b) com relação aos acionistas da Emissora, qualquer transferência de ações de emissão da Emissora de titularidade de um acio-
nista para uma pessoa na qual tal acionista seja titular, individualmente ou em conjunto com outro(s) acionista(s), de 100% (cem por cento) do capital social, 
desde que (1) tal pessoa tenha objeto social exclusivo de holding; (2) tal pessoa e não seja operacional ou possua histórico de atividades; (3) o(s) acionista(s) 
que porventura transfiram suas ações à tal Pessoa preservem a mesma participação acionária na Emissora; e (4) o Debenturista seja comunicado em rela-
ção a tal transferência de ações com antecedência de 5 (cinco) dias úteis de sua implementação; (vii) qualquer alteração, doação, alienação ou transferên-
cia de ações ou quotas (conforme o caso) da Emissora detidas indiretamente por Rogério Bimbi, exceto pela Reorganização RRB ou se houver anuência do 
Debenturista; (viii) caso seja proferida decisão judicial condenatória transitada em julgado, contra a Emissora, os acionistas da Emissora, o Rogério Bimbi, 
qualquer afiliada da Emissora e/ou, ainda, qualquer investida da Emissora, ainda que com participação minoritária, conforme aplicável, a partir da Data de 
Emissão, em virtude da violação de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos 
à administração pública, incluindo, sem limitação, da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei n.º 12.846/13”), do Decreto nº 8.420, 
de 18 de março de 2015, da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, da U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 
1977 e do UK Bribery Act, conforme aplicável (em conjunto “Leis Anticorrupção”) e/ou da legislação e regulamentação relativas à saúde e segurança ocupa-
cional, que trata do combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo ou crime relacionado ao incentivo à prostituição; (ix) inclusão da Emissora, dos seus 
acionistas, de Rogério Bimbi, de qualquer afiliada da Emissora e/ou, ainda, qualquer investida da Emissora, ainda que com participação minoritária, confor-
me aplicável, no Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”) e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca, instituído pela Portaria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011, relativas à manutenção de trabalhadores em condições análogas à de escravo; (x) 
existência de decisão judicial, arbitral ou administrativa condenatória, relativamente à prática de atos pela Emissora, pelos seus acionistas, por Rogério 
Bimbi, por qualquer afiliada da Emissora e/ou, ainda, por qualquer investida da Emissora, ainda que com participação minoritária, conforme aplicável, que 
importem em infringência de aspectos materiais da Política Nacional do Meio Ambiente, das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONA-
MA, e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, conforme aplicáveis (em conjunto “Leis Socioambientais”); e (xi) ato de qualquer 
autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente 50% (cin-
quenta por cento) ou mais das ações do capital social da Emissora, e/ou ativos e propriedades em montante igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
do ativo imobilizado da Emissora com base nas demonstrações financeiras da Emissora divulgadas regularmente pela Emissora. (r) Encargos Moratórios: 
Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer quantia devida a alguma Parte, conforme o caso, o valor em atraso ficará su-
jeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional e de natureza não compensatória, 
irredutível, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento (inclu-
sive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago; além das despesas incorridas 
para cobrança (“Encargos Moratórios”). (s) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão serão tratadas na 
Escritura de Emissão. (III) a celebração da Escritura de Emissão; (IV) a renúncia ao exercício de seus respectivos direitos de preferência que lhes foi conce-
dido para a subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 171, §3° da Lei das S.A.; (V) a autorização e delegação de poderes à Diretoria da Companhia 
para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da 
Emissão, incluindo, mas não se limitado, à discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures, bem como a qualificação, 
prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções aplicáveis aos eventos de vencimento antecipado das 
Debêntures, se aplicável, bem como a celebração da Escritura de Emissão e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos demais documentos e 
eventuais aditamentos no âmbito da Emissão; e (VI) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamen-
te por meio de procuradores, para realização da Emissão, nos termos das deliberações aqui previstas. 6. Encerramento, Aprovação e Assinatura: Após 
tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados 
os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das S.A. que, após lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. Mesa: Hélio Ricardo Souza de Lemos - Presidente; Pedro Augusto Nunes Duarte Pinto - Secretário. Acionistas presentes: (i) RRB Consultoria 
Empresarial Ltda. (representada por Rogério Rodrigues Bimbi); (ii) José Guilherme Milek Pierotti; (iii) Guilherme Goulart Pacheco; (iv) Roberto Wagner 
Ferreira Malta; (v) Hélio Ricardo Souza de Lemos; e (vi) Pedro Augusto Nunes Duarte Pinto. 7. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio da Companhia. A presente ata foi assinada mediante assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma online “Docusign”, de 
modo que os presentes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica da presente ata, a qual, uma vez assinada digital-
mente, produzirá todos os seus efeitos de direito. Mesa: Hélio Ricardo Souza de Lemos - Presidente; Pedro Augusto Nunes Duarte Pinto - Secretário. 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMIS-
SÃO DA COMPANHIA EMISSORA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 
2022: DIA, HORA E LOCAL: Em 28 de março de 2022, às 10:30, na sede 
da Companhia situada na Rua Jardim Botânico nº 674, Sala 316, Jardim 
Botânico, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: Debenturistas representando 
84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da Com-
panhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença 
anexa à presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade 
de Agente Fiduciário desta 1ª Emissão e a Senhora Nanci Turibio Guima-
rães, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Emissora. 
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 
da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas 
edições de 08, 09 e 10 de março de 2022 e no jornal Monitor Mercantil (em 
conformidade com a nova redação do art. 289 da Lei 6.404/76) nas edi-
ções de 04,  07 e 08 de março de 2022. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena 
Pereira – Presidente; Sra. Nilson Raposo Leite  – Secretário. ORDEM DO 
DIA: deliberar sobre (a) alteração do item 4.12.1 da Escritura de Emissão. 
(b) alteração da forma do cálculo da remuneração, conforme disposto no 
item 4.5 da Escritura de Emissão. DELIBERAÇÕES: Abertos os traba-
lhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representan-
do 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da 
presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. 
Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão do item (a). A 
Sra Nanci esclareceu o que se segue: O texto do Artigo 289 da Lei nº 
6.404/76 vigente à época da emissão das referidas debêntures dispunha 
o seguinte: “Art. 289: As publicações ordenadas pela presente Lei se-
rão feitas no órgão oficial da União, ou do Estado ou do Distrito Fe-
deral, conforme o lugar onde esteja situada a sede da Companhia e 
em outro Jornal de grande circulação editado na localidade em que 
esteja a sede da Companhia”. A Escritura de Emissão, em seu item 
4.12.1 refletiu o ordenamento jurídico em questão. “4.12.1. Publicidade: 
Todos os atos e decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver 
interesses dos debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comuni-
cados na forma de avisos, no jornal local Monitor Mercantil e no Diá-
rio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Art. 289 da Lei 
6.404/76.” A Lei 13.818/19 alterou a redação do artigo 289 da Lei 6.404/76 
que passou a vigorar com o seguinte texto: “Art. 289. As publicações 
ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições: I – deve-
rão ser efetuadas em jornal de grande circulação editado na localida-
de em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e 
com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do 
mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digi-
tal da autenticidade dos documentos mantidos na página própria 
emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). II – no caso de 
demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá 
conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício social 
anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a 
respectiva classificação de contas ou registros, assim como extratos 
das informações relevantes contempladas nas notas explicativas e 
nos pareceres dos auditores independentes e do conselho fiscal, se 
houver. Destaca-se, ainda, que a Lei nº 13.818/19 determina, em seu ar-
tigo 3º, que as alterações promovidas no artigo 289 da Lei 6.404/76 entra-
riam em vigor somente em 1º de janeiro de 2022. “Art. 3º (Lei 13.818/19) 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, à exceção do art. 
1º, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2022”. Ademais, apesar da 
nova ordenação jurídica estabelecer o fim da obrigatoriedade das publica-
ções impostas pela Lei 6.404/76 nos órgãos públicos oficiais, essa admi-
nistração requereu à CVM esclarecimentos específicos sobre as ferra-
mentas (meios e formatos de veiculação) a serem adotadas para 
cumprimento das publicações impostas pela Lei 6.404/76. Essa consulta 
foi efetuada em 07/02/2022, através do serviço de atendimento ao cida-
dão do portal da autarquia, sob o nº SCW126601410 e recepcionada, na 
mesma data sob o nº 9197313. Os devidos esclarecimentos foram presta-
dos, na data de 10/02/2022, pela Gerência de Acompanhamento de Em-
presas (GEA-1), ao qual é dito o que se segue: “Com a entrada em vigor 
da Lei nº 13.818/19 (Lei que alterou a redação do Artigo 289 da Lei nº 
6.404/76), algumas regras foram estabelecidas para a divulgação re-
sumida, mas ainda com muita discricionariedade atribuída aos admi-
nistradores em relação ao que seria divulgado. De qualquer modo, a 
partir de 1º de janeiro de 2022, as companhias não precisam mais 
realizar suas publicações (tais como Demonstrações Financeiras/
Editais/Atas/Aviso aos Acionistas) nos órgãos oficiais, bastando que 
tais divulgações sejam efetuadas em jornal de grande circulação de 
forma resumida, e com divulgação simultânea da íntegra dos docu-
mentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá providen-
ciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos 
na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada 
no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Bra-
sil)....” Assim, como a Escritura de 1ª Emissão explicita o DIÁRIO OFI-
CIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO como um dos veículos de co-
municação utilizados para as publicações dos atos/avisos de interesse 
dos titulares dos referidos Valores Mobiliários, essa administração está 
propondo a adequação do texto do item às novas regras vigentes a partir 
de 1º de janeiro de 2022 e, em caso de aceitação, a redação do item 
4.12.1 passará a ser descrita conforme se segue: 4.12.1.  Publicidade: 
Todos os atos e decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver 
interesses dos debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comuni-
cados na forma de avisos no jornal local Monitor Mercantil, nos ter-
mos do Art. 289 da Lei 6.404/76, de forma resumida ou na integra, 
com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do 
mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digi-
tal da autenticidade dos documentos mantidos na página própria 
emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileiras.” Após a explanação da ad-
ministração da Companhia, os debenturistas presentes aprovaram, por 
unanimidade, a alteração proposta para o item 4.12.1 da Escritura de 1ª 
Emissão. Encerrada a votação do item (a) da ORDEM DO DIA, deu-se 
início da discussão da proposta da administração do item (b) da parta da 
assembleia. A administração da Companhia propôs aos investidores o au-
mento da remuneração a ser distribuída que passaria a ser calculada, a 
partir de abril de 2022, a razão de 95% (noventa e cinco por cento) de 
participação no Resultado Operacional Disponível (RODI) auferido, apu-
rado pelo regime de competência. A administração esclareceu, ainda, que 
a proposta formulada não afetará a distribuição mensal dos investidores, 
pois os recursos em caixa, que não forem pagos a título de remuneração, 
serão distribuídos aos debenturistas a título de amortização extraordiná-
ria, nos termos do item 4.7 da Escritura de Emissão. Após os debates, os 
debenturistas presentes manifestaram voto favorável à alteração da forma 
de cálculo da remuneração. Desta forma, será alterado o item 4.5 da Es-
critura de 1ª Emissão Pública de Debêntures da Companhia, passando o 
mesmo a constar com a seguinte inclusão e redação do subitem 4.5.1.7: 
“4.5.1....... 4.5.1.7 Fica estabelecido que, a partir do mês de abril de 2022, 
as Debêntures em circulação desta emissão, perceberão, a título de re-
muneração mensal, rendimentos variáveis equivalentes a 95% (noventa e 
cinco por cento) de participação no Resultado Operacional Disponível 
(RODI) auferido pela Emissora, apurado pelo regime de competência, 
conforme definido no item 4.5.1 supra”; ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa para lavratura desta ata. Rea-
berta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes. 
Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente - Nilson Raposo Leite - Se-
cretário. Arquivada na Jucerja registro nº 00004960060 no dia Data 
21/06/2022.

PRODUTORES 
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CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 15 de junho de 2022, às 16h00. Devido à importância 
e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada 
de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do 
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com 
a presença dos Srs. Alberto Mario Griselli, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, 
e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, 
o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Alberto Mario Griselli 
– Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da 
Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado 
e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos 
prestados e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os 
Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção 
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações 
da seguinte forma: Aprovaram com fundamento no Artigo 27 do Estatuto 
Social da Companhia, a distribuição de R$163.000.000,00 (cento e 
sessenta e três milhões de reais), a título de Juros sobre Capital Próprio 
(“JSCP”), aos acionistas da Companhia. O pagamento ocorrerá até o dia 
20 de julho de 2022, sem a aplicação de qualquer índice de atualização 
monetária e serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na 
Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, sujeito ainda à variação decorrente 
de eventuais mudanças no valor de JSCP por ação, a ser distribuído pela 
sociedade controlada pela Companhia, TIM S.A. ESCLARECIMENTOS E 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
Conselheiros participantes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão 
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 15 de junho de 2022. 
JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4964640, em 23/06/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, movida por 
ROBERTO IANNIBELLI em face de FRANCINE ALCALAY, pro-

cesso nº 0204232-40.1998.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos 
os interessados especialmente a FRANCINE ALCALAY e IRMAC 
IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, que em 29/6/22, 
às 13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloei-
ro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on 
line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes 
no dia 30/6/22, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na 
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, 
matrícula nº 13.741, Av. Atlântica 4240 lj 306 – Copacabana - RJ, 
avaliado as fls. 740 em 25/4/22, por R$ 785.000,00. Condições 
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do lei-
loeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, ou-
tro na integra estará afixado no local de costume e na sede do 
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado 
e passado nesta cidade, em 13/6/22. Eu, Rosely Rodrigues An-
tunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO WINGS RESIDENCE

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do 
Empreendimento Residencial em construção “WINGS RESIDENCE”, 
situado na Rua Giocondo Dias, lote M-24 do PA 34291 – Barra Bonita 
– Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada em formato virtual, no dia 07 de julho 
de 2022 (quinta-feira), com início às 18h em primeira convocação com 
a presença da metade dos condôminos e às 18h30min. em segunda 
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão pela 
plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. 
Apresentação Fotográfica da Obra; 2. Apresentação do Cronograma 
Físico-Financeiro da Obra; 3. Andamento da Obra; 4. Custos 
Extraordinários – Apresentação e Deliberação; 5. Esclarecimentos 
sobre a diferença de arrecadação gerada no período de troca do índice 
INCC pelo IPCA. O link, Usuário e senha para acesso a reunião foram 
enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos 
para participação e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. 
A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto, somente 
os condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar 
e serem votados; 2. O condômino que não puder participar, poderá 
indicar um procurador legalmente constituído, para representa-lo na 
assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) 
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br, a fim de analisarmos e validarmos o referido documento 
internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma 
“Zoom” o condômino deverá preencher os campos obrigatórios, tais 
como, Nome, Sobrenome, E-mail, Unidade, Nome e CPF do Titular. 
Caso o participante seja um procurador, o campo Nome deverá constar 
o nome do procurador. 4. Somente um dispositivo por unidade acessará 
a plataforma “ZOOM”. 5. Os participantes permanecerão com áudio e 
vídeo desligados, sendo estes liberados no momento em que houver o 
interesse em falar, se manifestando através da ferramenta “levantar a 
mão”   ou através do envio de mensagens através da ferramenta Q&A. 6. 
Para a participação da assembleia, a construtora orienta que o condômino 
utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem 
a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar, 
assim como o ambiente adequado ao tipo de reunião; 7. O presidente 
da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta de votação da 
Easyvote no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário, 
nesse momento todos os participantes deverão acessar a plataforma de 
votação, no link constante nesta convocação. Ressaltamos a importância 
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, 
pois as deliberações tomadas obrigarão a todos. Atenciosamente,

C45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 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 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) - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de 
nº 0039034-62.2014.8.19.0203, movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL 
RESERVA DO PARQUE em face de LUCIANA TOLEDO ELLINGTON. 
Assim, pelo presente edital INTIMA a ré LUCIANA TOLEDO ELLINGTON, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência dar. Sentença 
prolata a fls. 917 dos autos, a qual julgou extinta a execução, nos termos do 
art. 924, II do NCPC, face o depósito efetuado pelo credor fiduciário a fls. 
820, uma vez ser o mesmo suficiente para saldar o débito existente. Dado 
e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de 
abril do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco 
- Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo 
Alves de Souza - Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo. 

SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Sergio Wajzenberg 
- Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos Dez dias do mês de Junho do ano de Dois mil e Vinte 
e Dois, que o presente edital com o prazo de Quinze dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av. Erasmo Braga, 115, sala 202, 204, 206 D, CEP: 20020-
903 - Castelo - Rio de Janeiro – RJ, Tel.: 2588-2382, e-mail: cap02vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum - 
Dano Material – Outros / Indenização Por Dano Material, de nº 0085494-
44.2008.8.19.0001 (2008.001.084236-0), movida por ADRIANO ANTONIO 
FREIRE; SIMCAUTO MECANICA E REPRESENTAÇOES LTDA em face 
de ANTONIO CARLOS FREIRIA LOPES, objetivando Intimar o executado 
na forma do Art. 523 do CPC. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu 
ANTONIO CARLOS FREIRIA LOPES, para pagar o débito, no prazo de 
15 (quinze) dias, acrescidos de custas, se houver, na forma do art.523 do 
CPC. Advertência: Não ocorrendo o pagamento neste prazo, o débito será 
acrescido de multa de 10% e, também de honorários de 10%. Efetuando o 
pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários incidirão sobre 
o restante. Não efetuando tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 
atos de expropriação. Eu, Luana Bernardo de Araujo - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/31381, digitei. E eu, Valmir Ascheroff de Siqueira - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23139, o subscrevo.

Piedade Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 14.072.695/0001-21 - NIRE 33209036963

Ata de Reunião de Sócias realizada em 10/06/2022
1. Data, Hora e Local: 10/06/2022, às 10h, na sede social da Piedade Em-
preendimento Imobiliário Ltda., localizada na Rua Buenos Aires nº 48, 5º 
andar, grupo 504, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20070-022 (“Sociedade”). 
2. Composição da Mesa: Presidência da Mesa, Fabio Elias Cury; e, Se-
cretária, Ana Claudia de Almeida Yamada. 3. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 1.072 do Código Civil, tendo em vista a presença da 
totalidade das sócias da Sociedade, quais sejam: Cury Construtora e In-
corporadora S.A., sociedade com sede no Município de São Paulo - SP, na 
Rua Funchal, nº 411, 13º andar, conj. 132-D, Vila Olimpia, CEP 04551-060, 
CNPJ/ME nº 08.797.760/0001-83, com seus atos construtivos arquivados na 
JUCESP sob NIRE 35300348231, neste ato representada por seus Diretores 
Fabio Elias Cury, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 7.284.517 SSP/
SP, CPF/ME nº 131.904.118-32, residente e domiciliado no Município de São 
Paulo-SP, e Ronaldo Cury de Capua, brasileiro, divorciado, administrador 
de empresas, RG nº 30.701.320-0 SSP/SP, CPF/ME nº 273.487.758-96, am-
bos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Funchal, nº 411, 13º andar, conj. 132-D, Vila Olimpia, CEP 04551-
060 (“CURY”); e Even Construtora e Incorporadora S.A., sociedade com 
sede no Município de São Paulo - SP, na Rua Hungria, nº1400, 2º andar, cj. 
22, Jardim Europa, CEP 01455-000, CNPJ/ME nº 43.470.988/0001-65, com 
seus atos construtivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35300329520, neste 
ato representada por seus procuradores José Fernando dos Santos Cam-
pos Junior, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 28.347.382-4, CPF/ME nº 
216.977.918-32, e Ana Claudia de Almeida Yamada, brasileira, solteira, ad-
vogada, RG nº 22.071.902 SSP/SP e CPF/ME nº 212.645.308-11, ambos com 
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Hungria, nº 1400, 2º andar, cj. 22, Jardim Europa, CEP 01455-000 (“EVEN”); 4. 
Deliberações: Discutidas as matérias, os sócios presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) redução 
do capital social da Sociedade, de R$ 26.026.732,00 para R$ 18.026.732,00, 
com uma redução efetiva de R$ 8.000.000,00, mediante o cancelamento de 
8.000.000 de quotas; (ii) Aprovar o pagamento do reembolso de 4.000.000 de 
quotas integralizadas à sócia Cury, em moeda corrente nacional, no valor de 
R$ 4.000.000,00; (iii) Aprovar o pagamento do reembolso de 4.000.000 de 
quotas integralizadas à sócia Even, em moeda corrente nacional, no valor de 
R$ 4.000.000,00; (iv) As sócias quotistas promoverão a publicação da presen-
te ata no Diário Oficial, em jornal de grande circulação e a sua averbação no 
Registro Público de Empresas Mercantis, para que se produzam os devidos 
efeitos legais (artigo 1.084, §§§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/2002). 5. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, 
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: 
sócias: Cury Construtora e Incorporadora S.A., Even Construtora e Incor-
poradora S.A.; Fabio Elias Cury - Presidente; Vinicius Bacellar Martinez - Se-
cretário. Rio de Janeiro/RJ, 10/06/2022. Mesa: Fabio Elias Cury - Presidente 
da Mesa, Ana Claudia de Almeida Yamada - Secretário da Mesa. Sócias: 
Cury Construtora e Incorporadora S.A. - Fabio Elias Cury - Ronaldo Cury de 
Capua, Even Construtora e Incorporadora S.A. - José Fernando dos Santos 
Campos Junior - Ana Claudia de Almeida Yamada.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Editais nº 004/2022, nº 005/2022 e nº 006/2022. Data: 
13 de julho de 2022, às 10 horas. Local: CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Av. Sete de Setembro 274/280, 
Centro - Campos dos Goytacazes/RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br. 
Leiloeiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: 
Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com im-
pedimentos judiciais, veículos com impedimentos administrativos, sucatas 
inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O Instituto Municipal 
de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará, na data acima, 
leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados 
e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo 
legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - 
Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser 
obtida junto ao pátio, situado à Rodovia BR-101 Km 78, Fazenda Lagamar, 
11º Distrito de Campos dos Goytacazes/RJ, em dias úteis, das 9h às 16h ou 
ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.

Edital de Convocação para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO BAIXO GÁVEA TÁXI, CNPJ nº 13.056.337/0001-62, com 
sede a Estrada da Gávea, 449 casa 17 – Gávea – Rio de Janeiro ,  na 
pessoa do Diretor Presidente no uso das atribuições estatutárias, convoca 
seus 28 (vinte e oito) associados, em dia com suas obrigações sociais, 
para Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 09/07/2022, 
na Praça Santos Dumont - Gávea – Rio de Janeiro, 1ª convocação às 
09:00 horas, e, 2ª convocação às 09:30 horas,  convoca seus associados  
para tratar dos  seguintes assuntos: 1º Mudança de endereço. 2º Eleição 
de Diretoria. 3º Eleição do Conselho Fiscal. 4º Eleição do Conselho 
de Ética e Disciplina Gerais. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2022.

Ricardo Rodrigues do Nascimento   Presidente.

Proteste faz alerta sobre cartão por aproximação

O pagamento por 
aproximação do 
cartão é a mo-

dalidade que mais cresce 
hoje no Brasil, segundo a 
Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 
Crédito (Abecs). Em junho 
de 2021, foram registradas 
112 milhões de transações, 
número sete vezes maior 
do que no mesmo mês de 
2020, relata a entidade.

O Banco Central (BC) 
diz que não existem nor-
mas específicas para essa 
modalidade de pagamento. 
Apesar dessa autonomia, o 
BC ressalta que há dispo-

sições legais e regulatórias 
a serem observadas. Entre 
elas, segurança da transação 
e da informação, acompa-
nhamento de fraudes e in-
formação ao consumidor.

A tecnologia por aproxi-
mação já está presente na 
maioria dos cartões emiti-
dos por bancos tradicionais 
e digitais. Mas essa pos-
sibilidade de pagamento 
pode trazer dor de cabe-
ça se não forem tomadas 
as devidas providências. 
Para a Proteste, associa-
ção de consumidores da 
América Latina é preciso 
responsabilizar as institui-

ções emissoras pelo ressar-
cimento dos consumidores 
que forem vítimas de frau-
de. A Comissão de Defesa 
do Consumidor da OAB RJ 
já alertava sobre os riscos 
da nova tecnologia, em um 
parecer emitido em 2019.

Em maio, a Proteste en-
viou um ofício ao Gover-
nador do Estado do Rio 
de Janeiro, pedindo o veto 
de alguns pontos do PL 
5083/2021. De acordo com 
a análise da associação, o 
projeto, que objetiva confe-
rir mais segurança às opera-
ções, na prática inviabiliza o 
pagamento por aproxima-

ção no estado. Após o pe-
dido da Proteste, o Gover-
no do Rio de Janeiro vetou 
o projeto de lei, que agora 
retornará à Alerj para ser 
discutida a manutenção ou 
derrubada do projeto. 

A Proteste acredita que 
o cartão por aproximação 
é uma conquista para o 
país. Apesar de identifi-
car que há problemas de 
segurança e que os ban-
cos têm responsabilidade 
objetiva no ressarcimento 
aos consumidores, como 
já reconheceu o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, 
a Proteste acredita que o 

recurso é um avanço para 
o setor de meios de pa-
gamentos e, sendo assim, 
não podemos retroceder.

Segurança

O cartão por aproxima-
ção é uma das opções de 
pagamento consideradas 
mais seguras, porque, além 
de não ser necessário o uso 
da senha do cartão, a cada 
transação é gerado um có-
digo específico que protege 
seus dados de possíveis gol-
pes. Nas situações de perda 
ou roubo, no entanto, a se-
gurança fica comprometi-

da. Nesses casos, é preciso 
entrar em contato com o 
banco o quanto antes para 
pedir o bloqueio do cartão. 

Uma dúvida frequente 
envolve a distância neces-
sária para o pagamento. 
Muita gente teme em pagar 
uma conta que não é sua. 
A Abecs informa que para 
realizar a transação é pre-
ciso uma distância menor 
do que quatro centímetros 
entre cartão e maquininha, 
se não houver interferência 
no wi-fi.  Caso você não se 
sinta seguro, também é pos-
sível pedir ao banco que de-
sative o NFC do seu cartão.
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