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PROFISSIONAIS 
LIBERAIS E 
TRIBUTOS

Algumas profi ssões, 

oriundas da formação 

técnica ou universitária 

em determinada 

área, possibilitam ao 

profi ssional a execução 

de sua atividade como 

empregado ou de forma 

autônoma.

Essa liberdade carac-
teriza o profissional 
liberal, podendo ele 

ser advogado, médico, arqui-
teto, dentista, administrador, 
psicólogo, contador, dentre 
outros. 

O profissional liberal se 
diferencia do profissional 
autônomos pois enquanto 
no primeiro é indispensável 
conhecimento técnico para 
exercer a profi ssão, no se-
gundo não é impreterível  a 
qualifi cação  ofertar produtos 
e serviços sem vínculo em-
pregatício.

A forma como o profi ssional 
liberal exerce sua função é 
que determinará que tipo de 
tributos incidirá sobre seu 
serviço. Se o profi ssional op-
tar em trabalhar com vínculo 
empregatício, terá os impos-
tos retidos pelo contratante, 
além de direito a benefícios 
trabalhistas. Se optar em 
trabalhar de forma autônoma, 
o profi ssional liberal poderá 
prestar o seu serviço como 
pessoa física (PF) ou jurídica 
(PJ), fi cando ao seu critério 
determinada escolha.

Geralmente, a partir de 
um determinado patamar 
de renda, a tributação como 
PF será mais onerosa do que 
como PJ, podendo a primeira 
chegar a 27,5% enquanto 
a tributação como PJ fi ca 
na média dos 16,3%, em 
ambos os casos não consi-
derando as contribuições 
providenciarias. ao escolher 
a tributação como PJ, o pro-
fi ssional liberal tem que levar 
em conta também os custos 
de manutenção de manter 
referida empresa.

Salienta-se que caso o 
profi ssional liberal opte por 
prestar seus serviços de for-
ma autônoma como PF, terá 
que recolher mensalmente o 
carnê leão, obrigatoriedade 
imposta pelo Imposto de 
Renda, que incidirá sobre os 
rendimentos recebidos pelo 
profi ssional liberal de outra 
pessoa física ou do exterior. 
O carnê leão também será 
obrigatório ao profissional 
autônomo, ao cidadão que 
possuir imóveis alugados a 
pessoas físicas, ou àquele 

que receber pensão de pessoa 
física, como a alimentícia, por 
exemplo.

A tabela de tributação do 
carnê leão é progressiva, ou 
seja, as alíquotas aumentam 
ao passo que o rendimento 
do profi ssional cresce. Exis-
te um programa da Receita 
Federal para preenchimento 
de aludido carnê, no qual o 
profi ssional liberal informa 
seus rendimentos até o último 
dia útil do mês seguinte ao 
do recebimento. Se houver 
imposto a ser pago, basta 
imprimir o DARF. Ressalta-se 
que o preenchimento do carnê 
leão não  exime o profi ssional 
de declarar seus rendimentos 
no Imposto de Renda.

Caso o profi ssional liberal 
também receba de pessoa 
jurídica, esse pagamento 
do IR será por retenção na 
fonte, devendo o profi ssional 
solicitar à empresa o informe 
de rendimentos e informá-los 
na sua  declaração de ajuste 
anual.

Há cada ano a Receita cria 
mecanismos para cruzar as 
informações e controlar a 
tributação sobre os rendimen-
tos dos profi ssionais liberais, 
afunilando as informações e 
cruzando o informado pelo 
profi ssional liberal com a de-
claração de seus clientes (por 
isso obrigatório ao profi ssional 
liberal ao emitir o recibo, in-
formar tanto seu CPF quanto 
o do seu cliente). Existem 
também obrigações acessó-
rias especifi cas que facilitam 
a fi scalização pelo Fisco, como 
a Declaração de Serviços Mé-
dicos e de Saúde (Dmed) ou 
a Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob). Bancos também 
entregam uma obrigação de-
nominada eFinanceira, que, 
certamente, é utilizada como 
meio de controle. 

Portanto, aconselha-se ao 
profi ssional liberal que man-
tenha a sua contabilidade em 
dia, seja pessoa física, através 
do carnê leão, seja pessoa 
jurídica, pagando em dia os 
tributos sobre seus rendimen-
tos a fi m de evitar a malha fi na, 
eventual pagamento de multa 
que varia entre 20 e 150 por 
cento do imposto devido ou 
até mesmo um processo por 
evasão, caso a Receita apure 
fraude ou erro intencional na 
declaração.
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S CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35.300.154.479

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019.
Ao décimo dia do mês de junho de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º 
andar, Itaim Bibi, CEP: 04533010, na Cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os acionis-
tas que representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construcciones 
Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.710.258/0001-03, 
Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro 
na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; e 2 
- Caf Diversified Business Development, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro em Zaragoza, na Avenida de Cataluña, nº 299, ambas neste ato 
representadas por seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 
149.578, e no CPF/MF sob o nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capi-
tal, na Avenida Angélica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000. Observa-
da à presença da totalidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela 
imprensa facultada pelo §4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi convidado para Presiden-
te da mesa o Sr. Renato de Souza Meirelles Neto que, para secretariar a reunião, con-
vidou a mim, Fábio Roberto Lotti, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 142.444, CPF/MF sob o nº 
640.604.706-00 para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: AGE: 1) Deliberar sobre a rerratificação do item 5 da Ata 
de AGE realizada em 01/02/2019, registrada na JUCESP em 20/03/2019, sob o nº 
166.133/19-0, no qual foi informado o NIRE provisório da filial localizada na cidade de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, para fazer constar a numeração de NIRE definitivo. 2) 
Deliberar sobre a alteração do artigo 7º do Estatuto Social da CAF - Brasil Indústria E 
Comércio S.A., com a finalidade de alterar a estrutura de formação da Diretoria, a qual 
passará a ser composta por um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Finan-
ceiro; 3) Deliberar sobre a reeleição ao cargo de Diretor Presidente, com mandato de 
2 anos, do Sr. Renato de Souza Meirelles Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
nº 6.382.01 1 SSP/SP, e CPF/MF nº 022.833.718-64 ; 4) Deliberar sobre a designação 
de um novo representante para assumir o cargo de Diretor Econômico-Financeiro, 
com mandato de 2 anos, o Sr. Alessandre Edo Toso, brasileiro, casado, economista, RG 
nº 20.541.199-X SSP/SP, CPF/MF nº 167.779.068-78, residente na Cidade de São Pau-
lo/SP, 5) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações por Unani-
midade de votos: 1) A rerratificação do item 5 da Ata de AGE realizada em 01/02/2019, 
registrada na JUCESP em 20/03/2019, sob o nº 166.133/19-0, para fazer constar o 
NIRE definitivo da filial localizada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso sob o 
nº 5190037187-2, bem como, ratificar a deliberação tomada no referido ato que alterou 
o endereço da filial localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-54, NIRE 5190037187-2, situada na Rua Barão de 
Melgaço, n 2754, sala 1003C, Edifício Work Tower, Centro Sul, parte, CEP 78020-800 
para a Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de 
Mendonça, nº 1894, sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bosque da Saúde, CEP 
78050-000. 2) A alteração do artigo 7º do Estatuto Social da CAF - Brasil Indústria e 
Comércio S.A., com a finalidade de alterar a estrutura de formação da Diretoria, a qual 
passará a ser composta por um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Finan-
ceiro. Em razão da deliberação acima o Capítulo III do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação:  “Capítulo III Da Administração da Compa-
nhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada por 2 (dois) membros, acionistas ou 
não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia 
Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo 
um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-Financeiro, observados os poderes in-
dicados no artigo 9º a seguir.  §1°: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no 
cargo será feita por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada 
pelo respectivo Diretor. §2°: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de 
honorários ou pró-labore, a ser fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo 
vacância do cargo de Diretor da Companhia, o substituto, acionista ou não, será desig-
nado pelos demais Diretores, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. 
Artigo 9º - Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma 
institucional; (ii) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis 
funcionais; (iii) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora 
do seu segmento; e (iv) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os 
tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, pe-
rante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, 
inclusive perante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, 
contratos em geral, assumir obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem 
a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante 
autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, 
e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sem-
pre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital 
Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extra-
judiciais. §1° - Compete ao Diretor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto 
Social, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, 
ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quais-
quer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias 
da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive pe-
rante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de 
câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emi-
tir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, 
abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, 
enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros 
documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Compa-
nhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procu-
rações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas 
esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e munici-
pais, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do 
Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos 
agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras 
da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intima-
ções judiciais ou extrajudiciais. §2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previa-
mente submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano 
Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deli-
beração anual das contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administrado-
res da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, assim 
como a dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de 
suas contas; (iv) Elaboração de propostas de aplicação dos resultados e divisão de di-
videndos, incluindo os dividendos percebidos como resultado do exercício; (v) Assina-
tura de contratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) 
Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros em 
nome da Companhia; (vii) Outorga de procurações em nome da Companhia, as quais 
deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade 
indeterminado, salvo quando o documento expressamente o dispuser, contado a partir 
de sua outorga, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas 
pelos membros da Diretoria nos termos do item “(i)” do §1°; (viii) Compra e venda de 
imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independente-
mente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qual-
quer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação 
Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a 
Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funciona-
mento regular da Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que 
for necessário ou conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros 
competentes.” 2) A reeleição ao cargo de Diretor Presidente, com mandato de 2 anos, 
do Sr. Renato de Souza Meirelles, acima qualificado; 3) A designação de novo repre-
sentante para assumir o cargo de Diretor Econômico-Financeiro, com mandato de 2 
anos, o Sr. Alessandre Edo Toso, acima qualificado. Os Diretores acima declaram, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, pecu-
lato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
Em razão das modificações estatutárias, as acionistas acordam consolidar a versão 
vigente do Estatuto da CAF - Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se transcreve 
integralmente no Anexo I da presente Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos pre-
sentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não tendo ninguém se manifes-
tado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se 
lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por 
todos os Acionistas presentes. São Paulo, 10/06/2019. Acionistas presentes: Construc-
ciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diver-
sified Business Development, S.A., p.p. José Rogério Lima de Araújo. Diretor presen-
te: Sr. Renato de Souza Meirelles Neto (Diretor Presidente).  Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Renato de Souza Meirelles Neto - Presiden-
te; Fábio Roberto Lotti - Secretário; Diretor Reeleito: Renato de Souza Meirelles Neto 
- Diretor Presidente, Diretor Eleito: Alessandre Edo Toso - Diretor Econômico-Fi-
nanceiro. JUCESP n° 362. 269/19-1 em  11/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral. ANEXO I - Ratificação e Consolidação do Estatuto Social da CAF - Bra-
sil Indústria e Comércio S.A. Consolidado Conforme AGE de 10 De Junho De 
2019. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração Artigo 1º - Sob a deno-
minação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica constituída uma Companhia 
Anônima que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. 
Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, 
CEP.: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer parte do 
território nacional, a critério da Diretoria. §1º: A Companhia possui filial na Cidade de 
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situada na Rua Bres-
ser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 - Brás, CEP.: 03053-000. §2º: 
A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº 1.985, Parte, Humaitá, CEP.: 
90250-140. §3º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A 
- Sítio Sant’ana, Boa Vista, CEP.: 13184-852. §4º: A companhia possui filial localizada 
na Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada 
na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 
420.3730 - Lapa, CEP.: 05092-040. §5º: A companhia possui filial localizada na Cidade 
de Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na 
Rua São José, 860 - Cavaleiro, CEP.: 54210-570. §6º: A companhia possui filial locali-
zada na Cidade de Osasco/SP, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua 
General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente Altino, CEP.: 06010-160. 
§7º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá/MT, na Avenida Historia-
dor Rubens de Mendonça, nº 1894, Sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bosque da 
Saúde, CEP: 78050-000. §8º: A companhia possui filial localizada na Contagem/MG, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa de Conta-
gem, 1889 parte, Água Branca, CEP.: 32370-485. Artigo 3º - O objeto da Companhia 

será: (i) Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manuten-
ção, instalação, montagem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, impor-
tação e exportação, transmissão, cessão, distribuição, arrendamento, projetos, explora-
ção ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de todo tipo de 
componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos, materiais fixos ou móveis 
e bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, 
inclusive simuladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de conduto-
res); (i.3) de todo tipo de comissionamento, integrações, sistemas e operação de siste-
mas ferroviários e metroferroviários em geral, bem como de seus componentes, inclusi-
ve sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens e elementos próprios 
das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; (i.5) de 
todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; 
(i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias 
elétricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens 
materiais que tenham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das ativida-
des compreendidas nos §s anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em 
geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os 
tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que tenham relação 
direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação em 
outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisi-
ção, a qualquer título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, adminis-
tração, de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, 
armazém e negócios em geral; (vi) Representação de terceiros, como agente comercial, 
representante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e 
produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, dese-
nhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e as-
sistência técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, asses-
soria comercial e assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e 
qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de 
seus componentes, peças, acessórios e equipamentos; (ix) Prestação de serviços de 
locação por conta própria ou por conta de terceiros; e (x) Prestação de serviços de 
construção, recomposição, recuperação, manutenção preventiva, preditiva ou corretiva 
de infraestrutura de vias permanente de tráfego ferroviário, metroferroviário ou rodoviá-
rio. Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social e Ações - Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 629.374.720,00, total-
mente integralizado, dividido em 629.374.720,00 ações ordinárias nominativas, com o 
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00, 
correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles S.A., R$ 621.949.720, correspondentes a 621.949.720 ações, perten-
centes à acionista Caf Diversified Business Development, S.A. §1°: As ações poderão 
ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercício, podendo 
haver certificado múltiplo de ações. §2°: Adotado o sistema de emissão de certificados 
para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre 
nominativas. §3°: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manu-
tenção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. 
§4°: Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital 
Social, na proporção do número total de ações que possuírem. Tal direito deverá ser 
exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da deliberação do aumen-
to. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As ações 
são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assem-
bleias Gerais. Capítulo III Da Administração da Companhia -Artigo 7º - A Companhia 
será administrada por 2 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato 
de 2 anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Econômico-
Financeiro, observados os poderes indicados no artigo 9º a seguir. §1°: Os Diretores 
poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado no Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor.§2°: Os Diretores po-
derão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser fixada pela 
Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, 
o substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Diretores, servindo até o 
término do mandato do Diretor substituído. Artigo 9º - Compete ao Diretor Presidente: 
(i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) disseminar os valores e a 
cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e responder pela ima-
gem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) representar a 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos em geral, assumir obrigações 
e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obrigações para com 
terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representa-
ção da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos fede-
rais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das acionistas de-
tentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar 
procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização ex-
pressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-
símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. §1° - Compete ao Dire-
tor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto Social, a representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, des-
contar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancá-
rias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de inte-
resse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros documentos ou atos que 
importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a 
Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante 
autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, 
e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre 
mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, 
por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. 
§2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação 
dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as 
diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demons-
trações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de 
incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, elei-
ção e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de propos-
tas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos perce-
bidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e 
qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou 
qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de pro-
curações em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os po-
deres conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento 
expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daquelas para 
fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do 
item “(i)” do Parágrafo Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qual-
quer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor 
envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de inves-
timento em outras Companhias; e,(x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falên-
cia. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto 
Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da 
Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou 
conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítu-
lo IV Do Conselho Fiscal- Artigo 12º - A Companhia terá um Conselho Fiscal não 
permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acio-
nistas, na forma da legislação vigente. §1°: No caso de sua instalação, a Assembleia 
Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para comporem 
o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. §2°: As remunerações dos 
membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 
13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas 
em lei, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo 
V Da Assembleia Geral -Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anual-
mente, dentro dos 4 primeiros meses após o termino do exercício social, para discutir e 
deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, quando 
houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando for o caso. 
Artigo 15º - A AGE será convocada em todos os casos para os fins previstos em lei, 
além daqueles previstos neste Estatuto, especialmente os do artigo 9º, §1°. Artigo 16º 
- As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que con-
vidará para secretário um dos acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a 
Assembleia designar. Capítulo VI Do Exercício Social, Lucros e sua Distribuição - 
Artigo 17º - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 18º 
- Os lucros líquidos do exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no 
término do exercício, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações 
dos bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo de Reser-
va Legal até atingir 20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o dispos-
to pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados 
em Assembleia Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a 
gratificação à Diretoria. § Único - A Companhia poderá levantar Balanços intermediários 
em períodos inferiores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos perío-
dos inferiores ao exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no térmi-
no do período, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos 
bens fixos e das provisões, serão distribuídos entre reservas, remuneração de Diretores 
e dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. 
Capítulo VII Da Liquidação da Companhia - Artigo 19º - A Companhia será liquidada 
nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A 
Assembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidan-
tes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. 
Capítulo VIII Disposições Gerais e Transitórias - Artigo 21º - As questões omissas 
neste estatuto serão decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais 
leis em vigor. Capítulo IX Da Cláusula de Desimpedimento - Artigo 22º - Para os 
efeitos do disposto no Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem 
como do contido no Inciso IV do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 e dos 
Parágrafos 1º e 2º do Artigo 147, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, com as alterações 
propostas pela lei 9.457, de 5 de maio de 1997, os acionistas, seus representantes 
legais e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem envolvidos em 
qualquer ação criminal ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, 
de atividade mercantil, firmando, todos, o presente instrumento e a declaração dele 
constante, cientes de que, em caso de sua comprovada falsidade, será nulo de pleno 
direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, bem 
como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo das sanções penais a que 
estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento. 

A Agência Brasileira de 
Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI) abriu 

uma consulta pública para 
ouvir empresários, traba-
lhadores, pesquisadores e 
interessados sobre que po-
líticas são necessárias para 
estimular a digitalização da 
economia brasileira. Este 
processo inclui o emprego 
de tecnologias da informação 
e da comunicação nas ativi-
dades econômicas, como na 
automação de processos ou 
vendas utilizando comércio 
eletrônico, entre outros.

As contribuições podem 
ser apresentadas até o dia 
24 deste mês. Um formulário 
foi disponibilizado para que 
os interessados respondam 
a perguntas de modo a ofe-
recer respostas a questões 
propostas pela ABDI. O órgão 
vem se reunindo com atores 
diversos para identifi car os 
obstáculos à digitalização da 
economia brasileira. A partir 
desse diálogo, realizado em 
reuniões e eventos, a sonda-
gem foi estruturada abran-
gendo uma série de temas, 
como: infraestrutura, capital 
humano, privacidade e segu-
rança, tributação, regulação 
e tecnologia.

Em cada um desses tópicos 
os participantes são instados 
a indicar que tipo de políticas 
públicas são mais adequadas. 
Que tipo de leis, normas ou 
iniciativas de entes públicos 
podem facilitar a adoção de 
tecnologias digitais? Deve 
haver alguma tributação, e, 
caso sim, em que tipo de bem 
ou serviço? Temas como esses 
perpassam o debate sobre o 
desafi o desse processo.

Segundo o coordenador de 
economia digital da ABDI, 
Rodrigo Rodrigues, o processo 
de digitalização envolve três 
movimentos. O primeiro está 
relacionado à infraestrutura 
(sejam as redes por cabo, 
rádio ou satélite). O segundo 
diz respeito à conectividade, 
necessária para tecnologias do 
futuro, como drones, carros 
autônomos e outros. O tercei-
ro envolve a criação de novos 
modelos de negócios tanto na 
indústria quanto nos serviços.

Para Rodrigues, um dos 
desafi os é qualifi car a expe-
riência das pessoas, ainda 
muito centrada no uso de 
redes sociais ou do consumo 
de conteúdo audiovisual. “A 
gente sabe hoje que embora 
as pessoas sejam muito co-
nectadas existe um problema 
vinculado a capital humano 
porque estamos centrados 
em Whatsapp e no Youtube. 
Precisamos melhorar as ha-
bilidades, como programação, 
criativdade e pensamento 
analítico, entre outras”, des-
taca (ABr).

Consulta pública 
abre espaço para 
opiniões sobre 

economia digital

O Banco da Inglaterra anun-
ciou que o matemático britâ-
nico Alan Turing (1912-1954) 
será homenageado e terá seu 
rosto estampado nas notas de 
50 libras do país. O “pai da 
computação” foi selecionado 
dentre uma lista com mais 
de 200 mil nomes. De acordo 
com a entidade, as novas cé-
dulas começarão a circular em 
2021. Além de homenagem, a 
medida também é uma repa-
ração póstuma, já que Turing, 
responsável por decifrar os 
códigos nazistas na Segunda 
Guerra Mundial, foi perseguido 
após o confl ito por homosse-
xualidade. 

Na época, por ser crime 
manter relações sexuais com 
pessoas do mesmo sexo, o 
matemático foi demitido, em 
1952, e castrado quimicamen-
te. Somente em 2013, 61 anos 
após sua morte, ele chegou a 
ser perdoado pela rainha Eli-
zabeth II. Nascido em 1912, 
em Londres, Turing morreu 
em Manchester, aos 43 anos. 
Ele é considerado um dos mais 
brilhantes matemáticos de 
sua geração, além de pioneiro 
da ciência da computação e 

O matemático Alan Turing, 

considerado o pai da computação. 

‘Pai da computação’ 
estampará notas de 50 libras

inteligência artifi cial.
Durante a Segunda Guerra 

Mundial, trabalhou em nome 
da inteligência britânica no 
centro de criptoanálise de 
Bletchley Park, criando uma 
série de técnicas para decifrar 
os códigos da Alemanha nazis-
ta, incluindo os gerados pela 
máquina Enigma. Em 2014, 
sua vida foi contada no fi lme 
“O Jogo da Imitação”. O rosto 
de Alan Turing irá substituir 
as imagens dos cientistas Mat-
thew Boulton (1728-1809) e 
James Watt (1736-1819), que 
dividem a atual nota (ANSA).
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OSA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

ç ( p )
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fernando Victor Manchon Barbanova - Contador
 CPF 388.037.768-50 - CRC - 1SP291653/O-3

“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas 
do Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes,

encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

 Controladora Consolidado
Ativo circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes
  de caixa 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
Contas a receber - - 2.880.398 1.190.620
Tributos a recuperar - - 5.444 -
Outros ativos 166 12.967 580.621 883.581
Total do ativo circulante 2.091.442 2.872.586 5.921.233 5.390.833
Ativo não circulante 25.561.920 26.101.504 23.015.993 26.662.301
Mútuos com partes relacionadas - - 17.772 780.288
Investimentos 25.561.920 26.101.504 - 1.600.475
Imobilizado - - 1.012.617 1.909.991
Intangível - - 21.985.604 22.371.547
Total do ativo 27.653.362 28.974.090 28.937.226 32.053.134

 Controladora Consolidado
Passivo circulante 2018 2017 2018 2017
Fornecedores - - 389.293 283.211
Obrigações trabalhistas - - 265.398 167.314
Obrigações tributárias 4.130 2.458 331.538 333.713
Adiantamentos de clientes - - 233.430 22.000
Outras contas a pagar - 24.864 24.853 677.310
Total do passivo circulante 4.130 27.322 1.244.512 1.483.548
Passivo não circulante 35.003 - 35.003 1.488.407
Mútuos com partes relacionadas - - - 1.488.407
Adiantamento para futuro
   aumento de capital 35.003 - 35.003 -
Patrimônio líquido 27.614.229 28.946.768 27.657.711 29.081.179
Capital social 30.486.669 30.486.669 30.486.669 30.486.669
Ações em tesouraria (77.834) (77.834) (77.834) (77.834)
AFAC - 35.003 - 35.003
Lucros acumulados (2.794.606) (1.497.070) (2.794.606) (1.497.070)
Patrimônio líquido atribuído aos
 sócios controladores 27.614.229 28.946.768 27.614.229 28.946.768
Participação de sócios
não controladores - - 43.482 134.411
Total do passivo
 e patrimônio líquido 27.653.362 28.974.090 28.937.226 32.053.134

 Controladora Consolidado
Receita operacional 2018 2017 2018 2017
líquida - - 11.260.785 7.973.711
  Custos - - (495.747) (329.025)
Lucro bruto - - 10.765.038 7.644.686
Receitas (despesas) operacionais 
  Despesas administrativas, 
comerciais e gerais (255.766) (37.120) (9.821.854) (7.840.054)
  Resultado de
 equivalência patrimonial (96.047) (1.797.665) - -
  Outros resultados
     de equivalência (952.638) (257.715) (952.638) -
  Outras receitas
   (despesas) operacionais (583) - (1.241.958) (534.898)

Demonstrações do
Resultado Abrangente

Demonstrações
das mutações
do patrimônio líquido

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
(Prejuízo) Lucro líquido
  do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado abrangente
 do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado atribuído aos: 
  Sócios controladores   (1.297.536) (1.896.183)
  Sócios não controladores   (64.140) 451.084
   (1.361.676) (1.445.099)

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo antes do IR e da CS (1.129.507) (1.858.544) (950.897) (443.819)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais 
 Depreciação - - 148.811 218.212
 Amortização -  - 385.942 199.218
 Valor residual na baixa
 de ativo imobilizado - - 903.914 700.677
 Baixa por perdas no ativo intangível - - - 1.229.472
 Resultado de equivalência
 patrimonial 96.047 1.797.665 - -
 Outros resultados
 de equivalência 952.638 257.715 - -
  (80.822) 196.836 487.770 1.903.760
(Aumento)/Redução das  contas do ativo 
 Contas a receber - - (1.689.778) 82.816
 Tributos a recuperar - 4.235 (5.444) 6.025
 Estoques - - - 11.108
 Depósitos judiciais - - - 4.487
 Outros ativos 12.801 (12.968) 302.960 (295.900)
Aumento/(Redução) das contas do passivo 
 Fornecedores - - 106.082 (201.768)
 Obrigações trabalhistas - - 98.084 (75.756)
 Obrigações tributárias 1.672 (5.680) (2.175) (201.147)
 Adiantamentos de clientes - - 211.430 677.310
 Outras contas a pagar (24.864) 24.864 (652.457) -
Caixa gerado pelas
 atividades operacionais (91.213) 207.287 (1.143.528) 1.910.935

    Lucros/  Participação Total do
 Capital Ações em   (Prejuízos)  de Não Con- Patrimônio Liquido
 social tesouraria AFAC  acumulados Total troladores Consolidado
Saldos em 31/12/2016 30.486.669 - - 399.113 30.885.782 47.510 30.933.292
Prejuízo do exercício - - - (1.896.183) (1.896.183) 86.901 (1.809.282)
Resultado abrangente - (77.834) - - (77.834) - (77.834)
AFAC - - 35.003 - 35.003 - 35.003
Saldos em 31/12/2017 30.486.669 (77.834) 35.003 (1.497.070) 28.946.768 134.411 29.081.179
Prejuízo do exercício - - - (1.297.536) (1.297.536) (64.140) (1.361.676)
Participação em Controlada Indireta - - - - - (26.789) (26.789)
Devolução de aporte para futuro aumento de capital - - (35.003) - (35.003) - (35.003)
Saldos em 31/12/2018 30.486.669 (77.834) - (2.794.606) 27.614.229 43.482 27.657.711

Despesas com IR e CS (168.029) (37.639) (410.779) (1.001.280)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (259.242) 169.648 (1.554.307) 909.655
Das atividades de investimentos 
 Aportes para futuro
 aumento de capital (509.101) (6.449.555) - (1.596.465)
Efeito de inclusão
 de controladas indiretas - - 1.600.475 -
 Aquisição de imobilizado - - (155.351) 263.982
 Adição de Intangível - (90.835) - (844.764)
Caixa líquido consumido nas atividades
de investimentos (509.101) (6.540.390) 1.445.124 (2.177.247)
Das atividades de financiamentos 
 Mútuo com partes relacionadas - 6.446.557 (725.891) 708.119
 Empréstimos para franqueados - 38.444 - 208.444
 Distribuição de dividendos - - - 737.047
 Outras movimentações - - (26.789) (364.183)
 Ações em tesouraria - (77.834) - (77.834)
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
 atividades de financiamentos - 6.407.167 (752.680) 1.211.593
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (768.343) 36.425 (861.863) (55.999)
Caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 2.859.619 2.823.194 3.316.632 3.372.631
 No final do exercício 2.091.276 2.859.619 2.454.770 3.316.632
Redução líquida de caixa
 e equivalentes de caixa (768.343) 36.425 (861.862) (55.999)

Resultado antes do resultado
  financeiro e impostos (1.305.034) (2.092.500) (1.251.412) (730.266)
Resultado financeiro 
  Receitas financeiras 181.979 265.482 451.405 403.561
  Despesas financeiras (6.452) (31.526) (150.890) (117.114)
 175.527 233.956 300.515 286.447
Prejuízo antes
  do IR e da CS (1.129.507) (1.858.544) (950.897) (443.819)
  IR e contribuição social (168.029) (37.639) (410.779) (1.001.280)
Prejuízo do exercício (1.297.536) (1.896.183) (1.361.676) (1.445.099)
Resultado atribuído aos: 
  Acionistas controladores   (1.297.536) (1.896.183)
  Acionistas não controladores   (64.140) 451.084
   (1.361.676) (1.445.099)
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