
A “Paz Cartaginesa” 

refere-se a uma 

estratégia usada por um 

país que ganhou uma 

guerra de estabelecer 

um acordo de 

armistício com a nação 

perdedora com o uso 

de sanções tão pesadas 

e opressoras sobre o 

país derrotado, que 

este é vergonhosamente 

humilhado

Não é oferecida outra 
alternativa além de um 
grande controle sobre 

regiões do país perdedor e 
da transferência de recursos 
desta nação perdedora para 
a ganhadora. Este controle 
e transferência de riquezas, 
obedecendo ao determinado 
por um tratado ou por coação 
militar, ameaça a cultura e a 
sociedade do país perdedor. O 
país derrotado, muitas vezes, 
pode organizar uma nova guer-
ra com o ganhador para pôr 
fi m às sansões e supremacia 
do inimigo.

Uma releitura desta dinâmi-
ca foi estudada por John May-
nard Keynes, matemático e bri-
lhante economista britânico, 
cujos conceitos modernizaram 
as políticas econômicas adota-
das atualmente por todas as 
nações, ao avaliar a questão de 
paz logo após o fi m da Primeira 
Guerra Mundial envolvendo a 
França e a Alemanha. O que 
este conceito tem a ver com 
o Brasil? A “Paz de Cartago” 
não será analisada como sendo 
uma questão relacionada ao 
ambiente geopolítico inter-
nacional, porém, dentro do 
cenário doméstico do país. 

No Brasil pode ser que o 
combate à inflação, os ne-
cessários ajustes dos gastos 
governamentais e as ações 
de governantes enquanto nos 
seus postos, estejam a criar a 
situação de opor estes agentes 
com o setor privado, em um 
processo semelhante à “paz 
cartaginesa”. Os agentes go-
vernamentais, particularmen-
te os que cuidam da política 
econômica, atuam sistematica-
mente anunciando e tomando 
medidas que dificultam o 
desenvolvimento dos agentes 
privados do país. Muitas vezes 
agem corporativamente nas 
questões empregatícias, pre-
videnciárias, de salários e de 
benefícios.  

Os agentes governamentais 
anunciam e tomam medidas 
econômicas que metodica-
mente provocam o aumento 
do desemprego da sociedade 
privada e que se somam a di-
versas outras restrições cons-
truídas durante anos contra 
o desenvolvimento do setor 
industrial e de serviços. A “Paz 
de Cartago” cria “um confl ito 
sem Pacto” sobre o segmento 
privado, sendo colocadas situ-
ações indesejadas para o setor 
que reduzem e prejudicam 
suas decisões de emprego, 
investimento, poupança e de 
desenvolvimento. Ao fi nal as 
propostas encaminhadas e 
apresentadas às vezes são par-
cialmente implementadas, por 
criar regras repletas de inser-
ções e exclusões, normalmente 
em prejuízo da sociedade civil 
que sustenta o estado.

A alternativa de propor um 
“Pacto Nacional” pode ser 
a forma de criar propostas 
e limites tanto nas ações do 
governo e de seus agentes, 
como da sociedade civil, de 
modo a permitir as condições 
da elaboração de um plano 
voltado para o objetivo racional 
de crescimento. O matemático 
e economista John Maynard 
Keynes observou que as repa-
rações exigidas pela França, 
ao fi nal da Primeira Guerra 
Mundial, poderiam ser as fon-
tes de um segundo confl ito. Ele 
estava certo em sua análise. A 
França necessitaria rever com 
reformas políticas e econômi-
cas as estratégias adotadas 

para evitar a “paz cartaginesa” 
com a Alemanha. 

De certa forma o “Patronato 
Político da França” impediu 
as reformas e mudanças que 
precisavam ser tomadas. O 
patronato político francês, 
com as velhas manias do sé-
culo XIX, conduziu a relação 
da França com a Alemanha 
à “Paz de Cartago” através 
do Tratado de Versalhes. A 
proposta de construção de um 
“Pacto Nacional” para o Brasil, 
deve ser a solução de forma 
a evitar o confronto entre os 
agentes econômicos do Brasil. 
Deve confraternizar objetivos 
e atender o desenvolvimento 
total da sociedade.  

Buscar uma solução de modo 
a evitar medidas que nova-
mente criem as formações de 
expectativas negativas sobre a 
sociedade civil como aquelas 
que o país registrou durante os 
anos de 2015 e de 2016. Para 
isto deve haver uma manifes-
tação a favor deste Pacto. Deve 
envolver todos os agentes do 
país e que ele resulte em um 
plano, de forma a estabelecer 
os parâmetros para um cres-
cimento de médio e de longo 
prazo para o país. 

Este Plano de Desenvolvi-
mento, resultado deste Pacto, 
deve ir além das conhecidas 
reformas no curto prazo como 
a do orçamento do estado, a 
tributária, novas privatizações, 
ajustes nos encargos de salá-
rios e de outros ajustes micro-
econômicos e, que estão sendo 
dispostas para criar condições 
mínimas para uma execução 
orçamentária de curto prazo 
para o governo. O Plano de 
Desenvolvimento Industrial 
e da Produção no Brasil deve 
estabelecer as bases que per-
mitam o aumento do emprego, 
o equilíbrio orçamentário e o 
controle da infl ação. 

Propor melhorias nos seg-
mentos produtivos com uso 
correto de programas e sub-
sídios principalmente para a 
indústria.  Um plano trans-
parente de crescimento de 
médio e de longo prazo para o 
país, identifi cando setores que 
tenham maiores efeitos multi-
plicadores de investimento. O 
plano deve mostrar o caminho 
que aliviará ou que poderá 
atenuar as futuras pressões 
fi nanceiras de todos os estados 
e municípios do país.

O Pacto Nacional deve 
propor as bases que também 
permitam o acompanhamento 
da sociedade deste Plano de 
Desenvolvimento.  Apresentar 
de forma consistente a forma 
de redução do desemprego, de 
chegar a obter o crescimento 
do país em seu potencial e 
com a correção adequada de 
seus hiatos. Deve propor, se 
possível, imediatamente pela 
sociedade civil, pelo governo e 
por todos os candidatos neste 
ano eleitoral. É mais provável 
que venha a acontecer no 
ano que vem, porém ele deve 
ser executado por um novo 
governo que reúna sufi ciente 
representatividade para isto. 

Deve conter propostas rea-
listas para ajustes na infraes-
trutura do país, programas de 
adequações dos municípios, 
saúde, segurança, sobre seto-
res industriais categorizados 
por suas funções e sobre os 
serviços essenciais e não 
essenciais para a sociedade.  
A “Paz de Cartago” é uma es-
tratégia errada, não deve ter 
prática dentro das fronteiras 
do país e nem criar hostilidade 
entre setores. O resultado do 
Pacto deve ser um plano de 
desenvolvimento do país que 
estimule o emprego, a redução 
da pobreza e o desenvolvimen-
to industrial e da produção no 
Brasil no longo prazo.

(*) - É doutor em Ciências pelo 
Instituto de Eletrotécnica e Energia 

da USP. Mestre em Teoria Econômica 
pela University of Illinois, é 

professor nas áreas de economia, 
engenharia econômica e de energia 

na Mackenzie e responsável pela 
avaliação fi nanceira de projetos na 

Comunidade Européia.

A Paz de Cartago, o 
Pacto Nacional e o 

Desenvolvimento Industrial 
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AGROPECUÁRIA AGROVALENTE S/A.
CNPJ Nº. 17.776.218/0001-35

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo           2017            2016
Circulante 11.054.251 12.568.636
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras) 7.606.649 9.283.246
Impostos a recuperar 752.915 575.054
Operações com pessoa ligada 2.597.057 2.614.406
Adiantamentos diversos 97.630 95.930
Não circulante 8.015.514 8.012.348
Imobilizado 8.015.514 8.012.348
Total do ativo 19.069.765 20.580.984
Passivo           2017           2016
Circulante 6.718 257.867
Fornecedores 638 –
Obrigações fiscais 2.880 6.152
Dividendos a pagar – 248.515
Outras contas a pagar 3.200 3.200
Não circulante 893.086 1.939.677
Financiamentos – 1.060.000
Operações com pessoas ligadas 893.086 879.677
Patrimônio líquido 18.169.961 18.383.440
Capital 21.004.289 21.004.289
Prejuízos acumulados (2.834.328) (2.620.849)
Total do passivo 19.069.765 20.580.984

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
        2017           2016
Despesas operacionais (954.036) (3.716.580)
Despesas administrativas e gerais (954.036) (3.716.580)
Prejuízo operacional antes
 do resultado financeiro (954.036) (3.716.580)
Receitas financeiras líquidas 740.557 1.142.524
Prejuízo antes 
 do IR e da CSLL (213.479) (2.574.056)
Prejuízo do exercício (213.479) (2.574.056)
Prejuízo por ação (0,01) (0,12)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividade operacionais          2017           2016
Prejuízo do exercício (213.479) (2.574.056)
Aumento nos ativos operacionais
Impostos a recuperar (177.861) (186.604)
Adiantamentos diversos        (1.700)      (95.930)
 (179.561) (282.534)
(Redução)/Aumento nos passivos operacionais
Fornecedores 638 (319)
Obrigações fiscais (3.272) 1.555
Outras contas a pagar                –          3.200
 (2.634) 4.436
Caixa líquido utilizado pelas 
 atividades operacionais (395.674) (2.852.154)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Operações com pessoas ligadas 17.349 2.420.896
Aquisição de imobilizado       (3.166)                 –
Caixa líquido gerado nas atividades/investimentos 14.183 2.420.896
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Operações com pessoas ligadas 13.409 879.678
Pagamento de dividendos (248.515) (949.755)
Financiamentos (1.060.000) (1.260.000)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos (1.295.106) (1.330.077)
Diminuição no caixa e equivalente de caixa (1.676.597) (1.761.335)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9.283.246 11.044.581
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  7.606.649    9.283.246
  (1.676.597) (1.761.335)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)

  Lucros/Prejuízos 
Histórico       Capital        acumulados          Total
Saldo em 31.12.15 21.004.289 (46.793) 20.957.496
Prejuízo do exercício – (2.574.056) (2.574.056)
Saldo em 31.12.16 21.004.289 (2.620.849) 18.383.440
Prejuízo do exercício – (213.479) (213.479)
Saldo em 31.12.17 21.004.289 (2.834.328) 18.169.961

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agropecuária Agrovalen-
te S/A é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 
11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. Re-

Diretoria
Caetano Alberto Pessina - José Carlos O. V.Hausknecht

Contador
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

sumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Caixa e equivalente de 
caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apresenta-
dos a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 3.2) 
Capital Social - O capital social da empresa é de R$21.004.288,63 , repre-
sentado por 21.004.288 ações sem valor nominal, totalmente integralizado.

AGRUS PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ. Nº. 17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo             2017         2016
Circulante 1.000 96.276
Caixa, bancos e equivalentes
 (aplicações financeiras) 1.000 1.000
Dividendos a receber – 95.276
Não Circulante 9.255.778 9.364.524
Investimentos 9.255.778 9.364.524
Total do ativo 9.256.778 9.460.800
Passivo           2017          2016
Circulante – 95.276
Dividendos a pagar – 95.276
Patrimônio líquido 9.256.778 9.365.524
Capital 10.700.285 10.700.285
Prejuízos acumulados (1.443.507) (1.334.761)
Total do passivo 9.256.778 9.460.800

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
  Lucros/Prejuízos
Histórico     Capital         acumulados           Total
Saldo em 31.12.15 10.700.285 (23.537) 10.676.748
Prejuízo do exercício – (1.311.224) (1.311.224)
Saldo em 31.12.16 10.700.285 (1.334.761) 9.365.524
Prejuízo do exercício – (108.746) (108.746)
Saldo em 31.12.17 10.700.285 (1.443.507) 9.256.778

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agrus Participações 
S/A é a participação em outras empresas (holding). 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas 
Leis nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1)Investimentos - repre-

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina

José Carlos O.V.Hausknecht

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
        2017          2016
Despesas operacionais (108.746) (1.311.224)
Resultado da equivalência patrimonial (108.746) (1.311.224)
Prejuízo antes do resultado financeiro (108.746) (1.311.224)
Prejuízo antes do IR e da CSLL (108.746) (1.311.224)
Prejuízo do exercício (108.746) (1.311.224)
Prejuízo por ação (0,01) (0,12)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2017          2016
Prejuízo do exercício (108.746) (1.311.224)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
 com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Equivalência patrimonial 108.746 1.311.224
Total dos ajustes 108.746 1.311.224
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos 95.276 515.407
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 95.276 515.407
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (95.276) (515.407)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
de financiamentos (95.276) (515.407)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.000 1.000
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    1.000       1.000
 - -

Contador
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

sentado pela participação de 50,94% do capital social da empresa Agro-
pecuária  Agrovalente S.A, cujo patrimônio líquido em 31/12/2017 é de 
R$18.169.960,75 . 3.2) Capital Social - O capital social da empresa é de 
R$10.700.285,00, representado por 10.700.285 ações sem valor nominal, 
totalmente integralizado.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Larius Administração e Empreendimentos S/A.
CNPJ Nº. 47.709.340/0001-50

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Ativo      2017       2016
Não Circulante 508.086 394.972
Investimentos 508.086 394.972
Total do ativo 508.086 394.972
Passivo      2017       2016
Não circulante 9.207 8.954
Sociedade controlada 9.207 8.954
Patrimônio líquido 498.879 386.018
Capital 585.000 585.000
Reservas de lucros 5.643 –
Prejuízos acumulados (91.764) (198.982)
Total do passivo 508.086 394.972

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2017        2016
Lucro / Prejuízo do exercício 112.861 (107.072)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Equivalência patrimonial (113.114)   106.824
Total dos ajustes (113.114) 106.824
Caixa líquido utilizado
 pelas atividades operacionais (253) (248)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos             –     84.725
Caixa líquido gerado nas
 atividades de investimentos – 84.725
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos – (84.725)
Operações com pessoas ligadas 253 248
Redução do capital             –              –
Caixa líquido gerado/ (utilizado)
 nas atividades de financiamentos         253    (84.477)
Aumento no caixa e equivalente de caixa – –
Caixa e equivalente de caixa no inicio do período – –
Caixa e equivalente de caixa no final do período             –              –
 – – 

Demonstração do Resultado – (Em Reais)      2017        2016
Receitas/ Despesas operacionais 112.861 (107.071)
Despesas administrativas e gerais (253) (247)
Resultado da equivalência patrimonial 113.114 (106.824)
Lucro / Prejuízo operacional 112.861 (107.071)
Lucro líquido / Prejuízo do exercício 112.861 (107.071)
Lucro / Prejuízo por ação 0,69 (0,66)

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: A principal atividade da Larius Administração  e 
Empreendimentos  S/A é a participação em outras empresas (holding). 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e es-
tão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações 
promovidas pelas Leis nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerra-
mento do exercício. 3. resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1)
Investimentos - representado pela participação de 51,0134% do capital 

Diretoria: 
Caetano Alberto Pessina - José Carlos O. V. Hausknecht

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – (Em Reais)
  Reserva de Lucros/Prejuízos
Histórico Capital lucros Legal acumulados  Total
Saldo em 31.12.2015 585.000 – (91.910) 493.090
Prejuízo do exercício – – (107.072) (107.072)
Saldo em 31.12.16 585.000 – (198.982) 386.018
Lucro líquido do exercício – – 112.861 112.861
Transferência para reserva – 5.643 (5.643) –
Saldo 31.12.17 585.000 5.643 (91.764) 498.879

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro – (Em Reais)

social da empresa Agropecuária Pessina S.A, cujo patrimônio líquido em 
31/12/2017 é de R$995.986,19. 3.2) Capital Social - O capital social da 
empresa é de R$ 585.000,00, representado por 163.147 ações ordinárias 
sem valor nominal, totalmente integralizado.

Contador: Nitelson Ferreira da Silva – CRC 1SP 159.636/O–1

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial - (Em Reais)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ/MF nº 59.109.009/0001-88

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
  Reservas Lucros/
  de lucros Prejuízos 
Histórico      Capital        Legal acumulados       Total
Saldo em 31.12.15 1.009.819 – (26.164) 983.655
Prejuízo do exercício – – (209.404) (209.404)
Saldo 31.12.16 1.009.819 – (235.568) 774.251
Lucro líquido do exercício – – 221.734 221.734
Transferência para reservas – 11.087 (11.087) –
Saldo em 31.12.17 1.009.819 11.087 (24.921) 995.985

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividade operacionais      2017       2016
Lucro / Prejuízo do exercício 221.734 (209.404)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Outras Provisões    (8.209)     (9.719)
Total dos ajustes (8.209) (9.719)
Redução / (Aumento) nos ativos operacionais
Impostos a recuperar 3.584 (26.327)
Outros créditos (108) 25.798
 3.476 (529)
(Redução)/Aumento nos passivos operacionais
Fornecedores – (631)
Obrigações fiscais e trabalhistas (1.472) (5.414)
Outras obrigações       (838)         749
    (2.310)     (5.296)
Caixa líquido gerado / (utilizado) 
 pelas atividades operacionais 214.691 (224.948)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Crédito c/ sociedade controladora (253) (247)
Operações com pessoa ligada            –  121.943
Caixa líquido (utilizado) /gerado nas atividades 
 de investimentos (253) 121.696
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos – (480.800)
Empréstimos e financiamentos  (14.252)   (14.599)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamentos  (14.252) (495.399)
Aumento / (Diminuição) no caixa 
 e equivalente de caixa 200.186 (598.651)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 195.825 794.476
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 396.011  195.825
 200.186 (598.651)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agropecuária Pessina 
S.A é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com a Lei nº 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis 
nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis ao encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do resultado: O 
resultado é apurado em conformidade com o regime de competência dos 

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina - José Carlos O.V. Hausknecht 

Contador 
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos - (Em Reais)
       2017       2016
Receita operacional bruta 80.000 40.000
Receita operacional líquida 80.000 40.000
Lucro Bruto 80.000 40.000
(Despesas) / Receitas operacionais (497.118) (553.095)
Despesas administrativas e gerais (497.118) (553.098)
Outras receitas – 3
Prejuízo operacional antes 
 do resultado financeiro (417.118) (513.095)
Receitas financeiras líquidas 638.852 251.548
Resultado não operacional – 52.143
Lucro / Prejuízo antes do IR e da CS 221.734 (209.404)
Lucro líquido / Prejuízo do exercício 221.734 (209.404)
Lucro / Prejuízo por ação 0,55 (0,52)

Ativo         2017       2016
Circulante 795.723 599.013
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras) 396.011 195.825
Impostos a recuperar 396.536 400.120
Outros créditos 3.176 3.068
Operações com pessoa ligada – –
Não circulante 363.788 363.535
Crédito com sócia controladora 9.207 8.954
Depósitos judiciais 181.258 181.258
Outros créditos 113.557 113.557
Investimentos 24.227 24.227
Imobilizado 35.539 35.539
Total do ativo 1.159.511 962.548
Passivo         2017        2016
Circulante 47.795 58.314
Fornecedores 7 7
Obrigações fiscais e trabalhistas 18.849 20.321
Provisões (exceto para IRPJ e CSLL) 28.865 37.074
Outras obrigações 74 912
Não circulante 115.731 129.983
Outras obrigações 104.435 104.435
Financiamentos 11.296 25.548
Patrimônio líquido 995.985 774.251
Capital 1.009.819 1.009.819
Reserva de lucros 11.087 -
Prejuízos acumulados (24.921) (235.568)
Total do passivo 1.159.511 962.548

exercícios. Sumário das práticas contábeis: 3.1) Caixa e equivalentes 
de caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apre-
sentados a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 
3.2)Imobilizado - registrado pelo custo de aquisição menos depreciações 
calculadas pelo método linear de acordo com o tempo de vida útil estimado 
dos bens. 3.3)Financiamentos - Representam financiamentos na modalida-
de Finame do BNDES, garantidos pelos bens financiados e estão sujeitos 
a taxa de juros que variam de 10,75% a.a. 3.4) Capital Social - O capital 
social é de R$ 1.009.819,00, representado por 400.677 ações ordinárias 
sem valor nominal, totalmente integralizado.

André Zukerman (*)
 

Assim como nos transportes, entretenimento e bens usáveis, 
a compra e venda de imóveis por meio de leilões está dis-
seminada na sociedade, que se mantém informada sobre 

as práticas, vantagens e formatos mercadológicos do setor.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o leilão de imóveis, 

quando bem conduzido, é um processo de venda extremamente 
transparente e seguro. Porém, devido à falta de informações, 
algumas pessoas ainda são céticas neste assunto. Nos últimos 
anos, com a popularização da Internet e o intenso trabalho de 
divulgação realizado pelos leiloeiros e pela mídia, o leilão deixou 
de ser um segmento fechado e pouco conhecido, tornando-se 
mais familiar. 

Ainda assim, esse método não é tão popular quanto os outros, 
tidos como convencionais. A fi m de desconstruir tabus em relação 
aos leilões virtuais, veja os principais mitos sobre a modalidade:

. Transparência - Ainda é comum encontrar pessoas que 
acreditam na existência de fraudes nos lances dos imóveis. E a 
dúvida ocorre tanto nas modalidades on-line quanto presencial. 
Porém, esse modelo comercial é tido como um dos mais seguros. 
O valor da propriedade é atualizado em tempo real de acordo com 
os lances, não ocorrendo as negociações diversas que se fazem 
presentes em outras formas de compra, chegando a uma quantia 
que o mercado está disposto a pagar (também infl uenciado pela 
capacidade de atração de público da empresa leiloeira).  Na 
Zukerman, por exemplo, praticamente todos os leilões realizados 
fi cam disponíveis em nosso site, para que qualquer um tenha 
acesso às informações.

. Legislação e desocupação - Devido à falta de conheci-
mento sobre a legislação aplicada às vendas em leilão, judiciais 
ou extrajudiciais, algumas pessoas têm o receio de que o imóvel 
ocupado jamais seja desabitado, o que poderia gerar um prejuízo 
fi nanceiro e emocional ao comprador.

No caso da desocupação, para pregões extrajudiciais, conforme 
a Lei 9.514/97, o processo tornou-se mais ágil. Nele, o adquirente 
pode requerer a desabitação e a mesma ser deferida pelo juiz com 
liminar que determine-a em até 60 dias, na maioria dos casos.

Desconstruindo mitos 
sobre leilões imobiliários

Adquirir um imóvel por meio de leilão pode ser diferente do que a compra “tradicional”

Já nos judiciais, dez dias após a homologação do pregão, caso 
a transação amigável não seja bem-sucedida, o comprador deve 
requerer ao juiz da causa a desocupação. Nessas situações, quando 
a propriedade já está envolvida em algum processo judicial, signi-
fi ca que um juiz colocou-a a leilão para utilizar o valor arrecadado 
com o intuito de quitar dívidas das mais diversas naturezas, ou 
seja, o mesmo magistrado que emitiu a ordem do pregão deve 
requerer a desocupação.

Quando um leilão é cancelado por motivos judiciais por exem-
plo, o valor da compra e a comissão devem ser devolvidos em um 
prazo curto. O comum é que seja em até 48h uteis.  

. Participe sem medo - Procure por empresas desse setor 
que possuem uma boa estrutura, composta por profi ssionais 
capacitados, o que garante a transparência por meio de canais 
de atendimento especializados, assegurando que não fi cará 
nenhuma dúvida.

Adquirir um imóvel por meio de leilão pode ser diferente do 
que a compra “tradicional”, mas da mesma forma que o mercado 
se adequou aos outros setores, esse mercado torna-se cada vez 
mais atrativo para quem se informa sobre seu funcionamento e 
suas vantagens.

 
(*) - É diretor da Zukerman Leilões, empresa referência em leilões imobiliários 

(https://www.zukerman.com.br/).
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