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São Paulo, quinta-feira, 13 de agosto de 2020

Para investir, não basta apenas conhecimento técnico e estudo. É preciso também ter muito equilíbrio
e não agir por impulso
plataformafasttrade.com/reprodução

João Beck (*)

N

o último mês de junho, o trader Alex
Kearns, jovem de 20
anos que morava em Naperville, nos EUA, cometeu
suicídio após pensar que
havia perdido a quantia de
US$ 750 mil, valor próximo
a R$ 4 milhões de reais, em
um investimento no mercado de opções realizado por
meio de uma corretora online. Em um bilhete deixado
para a família, ele escreveu
que “não tinha ideia do que
estava fazendo”. Na verdade,
sua conta tinha ainda um
saldo positivo de US$ 16 mil
(R$ 87,6 mil).
Ter controle emocional
nas operações em bolsa
não é uma tarefa fácil para
traders, ainda mais quando
se fala em perdas de valores altos. Para investir, não
basta apenas conhecimento
técnico e estudo. É preciso
também ter muito equilíbrio
e não agir por impulso. Veja
algumas dicas sobre como
manter equilíbrio emocional
nos investimentos:
1) Faça um bom planejamento - Antes
de começar a operar,
decida quais são os
seus objetivos e qual
tipo de investimento
mais combina com o
seu perfil. Faça uma
reflexão sobre você
mesmo. Se não se
sente à vontade com
um mercado de alto
risco e volatilidade,
procure investimento

Ter controle emocional nas operações em bolsa não é uma tarefa
fácil para traders.

em renda fixa. Mas
se está disposto a se
aventurar pela renda
variável para ter possibilidades de ganhos
maiores, escolha qual
o melhor tipo de operação e nunca comece
pela que apresenta
mais riscos.
		 As operações Day
trade, apesar de não
oferecerem riscos de
Gaps (alta ou queda
forte na abertura), são
operações mais estressantes. Para quem está
iniciando é importante
evoluir antes no mercado de swing trade.
Comece investindo
pouco e vá colocando
mais aos poucos conforme for se sentindo
mais seguro, com mais
conhecimento e experiência.
2) Tenha disciplina Tenha disciplina e evite
tomar decisões por
impulso. Ter comportamentos imprevisíveis e fora dos planos
pode levar a erros.
Não operar é também

operar. Saiba quando é
a hora de esperar outra oportunidade para
fazer alguma operação.
Não se deixe levar pela
ganância de querer ganhar a qualquer custo
e a qualquer risco.
3) Aceite e se prepare
para as perdas - Até
mesmo os mais experientes sofrem perdas
em operações. Esteja
preparado para isso e
estabeleça um limite
de valor máximo que
pode ser perdido. Não
deixe que o medo de
sofrer alguma perda
ou a memória de ter
passado por essa situação no passado abale
seu controle emocional nem paralise as
próximas ações. Pense
positivo. Se perdeu
hoje, amanhã pode
ganhar.
		 Aprenda com os erros
e siga em frente. Um
grande erro é nao
aceitar a perda e tentar
recuperar a todo custo.
A bolsa funciona de segunda a sexta, todos os

dias, exceto feriados.
Outras oportunidades
virão.
4) Estude - Quanto mais
estudar e praticar, mais
segurança irá sentir.
Isso é muito importante para operar sem
medo e insegurança.
Mantenha-se sempre
atualizado sobre as
notícias do mercado.
Procure um assessor de investimentos
para tirar dúvidas e
buscar informações.
Converse com outros
investidores e troque
experiências. Tudo
isso irá ajudar com
que o investidor se
sinta mais seguro e
seja mais racional nas
operações.
5) Cuide da saúde mental - Muitos erros em
operações são cometidos por conta de
investidores que estão
com a ansiedade mais
aflorada ou se sentindo
estressados por algum
motivo pessoal. Evite
deixar que as emoções
externas influenciem
na racionalidade que
o trader precisa ter no
dia a dia. Se não estiver
se sentindo bem, deixe
de lado as operações
até que possa voltar
com a mente mais leve
e positiva.
(*) - Graduado em economia pela
UERJ, é especialista em investimentos
e um dos sócios da BRA, um dos
maiores escritórios credenciados da
XP, com mais de 15 mil clientes.

PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A.

CNPJ 14.096.767/0001-70 - NIRE nº 3530046162
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 05/03/2020.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Nota 31/12/2019 31/12/2018 Passivo
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
em 31/12/2019 e 31/12/2018
Circulante
Circulante
Capital
Prejuízos
Caixa e equivalentes de caixa
110
110
Fornecedores
178.658
331.797
Total
social acumulados
1.613
3.049 Saldos em 31/12/2017
Bancos conta movimento
112.652
118.165
Obrigações Fiscais
14.119.482 (2.619.206) 11.500.276
180.271
334.846 Aumento Capital AGOE 23/04/2018
Adiantamentos a fornecedores
1.709.480
1.045.300
480.000
480.000
Terrenos a comercializar
3
5.050.000
5.050.000 Não circulante
Resultado do Período
(137.859) (137.859)
Parcelamentos Tributários
4
4.309.889
1.448.393 Ajuste de exercício anterior
Imóveis em Contrução
3 16.091.358 12.250.574
22.963.600 18.464.150
Outras Contas e Obrigações a pagar
3.446.538
3.446.538 Saldos em 31/12/ 2018
14.599.482 (2.757.065) 11.842.417
22.963.600 18.464.150
1.252.030
1.391.956
Total do Ativo
Adto p/Futuro Aumento de Capital
5
Aumento Capital AGOE 01/07/2019 2.275.003
- 2.275.003
9.008.457
6.286.887
Demonstração de Resultado em 31/12/2019 e 31/12/2018
Resultado do Período
(342.549) (342.549)
6
2.019
2.018 Patrimônio líquido
Capital social
16.874.485 14.599.482 Ajuste de exercício anterior
Receita Bruta de Serviços
16.874.485 (3.099.614) 13.774.871
Saldos em 31/12/2019
(3.099.614)
(2.757.065)
Prejuízos
acumulados
Deduções da Receita
13.774.871 11.842.417
Armando Salvador Sorrentino - Diretor Presidente
Receita Líquida de Vendas
22.963.600 18.464.150
Total do Passivo
Michlle Alves Gonçalves - Contadora - CRC SP 237.102/O-2
Custo das Vendas Imobiliárias
Taxa de Administração
(62.149)
(52.588) jamento, desenvolvimento, concepção e instalação de empreendimentos re-se ao Terreno mais os gastos de construção, os quais são demonstrados
Lucro Bruto
(62.149)
(52.588) imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia e seus loteamentos; pelo custo de aquisição. 4. Parcelamentos Tributários: referem-se a parceDespesas Operacionais
(280.400)
(85.272) (ii) a compra, venda, permuta, locação e administração dos loteamentos e lamentos de IPTU com a prefeitura da cidade de Praia Grande. 5. AFAC:
Despesas Administrativas
(280.400)
(85.272) empreendimentos imobiliários próprios; e (iii) a participação em outras em- referem-se a recursos antecipados, a título de Adiantamento para Futuro
Despesas Gerais Administrativas
(116.032)
(63.137) presas como sócia, cotista ou acionista. Apresentação das demonstra- Aumento de Capital, nas empresas investidas, para serem utilizados em fuDespesas Tributárias
(163.404)
(19.392) ções contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações con- turas integralizações. 6. Patrimônio Líquido: a) Na AGE de 01/07/2019 foi
Despesas Financeiras
(964)
(2.743) tábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 foram aprovado um aumento de capital social no valor de R$ 2.275.003,00 median(342.549) (137.859) preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com te emissão 2.275.0003,00 novas ações que foram subscritas e integralizaResultado Operacional
Resultado Exercício antes Provisão do IRPJ e CSLL (342.549) (137.859) base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), alterada das pelas acionistas Cochrane Miele Participações Ltda., Miele ParticipaContribuição Social
- pela Lei nº 11.638/07, nos pronunciamentos, orientações e interpretações ções Ltda., Deplan Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda.,
- emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados Construtora e Administradora Taquaral Ltda., Maiz Empreendimentos ImobiIRPJ
(342.549) (137.859) pelos órgãos reguladores. 2. Principais práticas contábeis adotadas: ati- liários e Participações Ltda., e J. Bens Participações Ltda, através de capitaResultado Liquido do Exercício
Notas Explicativas às Demonstraçoes Contábeis em 31/12/2019 e 2018 vos e passivos (circulantes e não circulantes): Os ativos são apresentados lização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de
1. Contexto Operacional: A PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A, ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos capital, passando o capital social de R$ 14.599.482,00 para
constituída em 28/06/2011, transformada em sociedade por ações conforme e variações incorridas. Os passivos são apresentados por valores conheci- R$ 16.874.485,00, composto de 16.874.485 ações. b) o Capital Social da
AGE datada em 16/12/2013 tem por objeto, conforme Estatuto Social: (i) a dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en- Companhia é de R$ 16.874.485,00 composto de 16.874.485 ações, ordináexploração de atividade empresarial economicamente organizada de plane- cargos financeiros e das variações monetárias incorridas. 3. Estoque: refe- rias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda.

MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ Nº 17.500.868/0001-53 - NIRE 3522724331-4
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020
No 12À (décimo segudo) dia do mês de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 4, Torre Sul, CEP 04538-133, reuniram-se: (a) Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nÀ
09.197.736/0001-76 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008),
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo, e por
seu Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; e (b)
Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; na qualidade de únicos sócios
da Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 4, Torre Sul, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nÀ 17.500.868/0001-53, com seu
ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 3522724331-4, em sessão de 27 de dezembro de 2012, pelo que,
nos termos do artigo 1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo 6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia
convocação -, quando então as sócias deliberaram, por unanimidade, o seguinte: Aprovar a redução do capital social
da Sociedade no valor de R$22.061.718,00 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e dezoito reais), por
ser excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II, do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa
de R$86.382.852,00 (oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) para
R$64.321.134,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais), conforme abaixo. A redução de capital será quitada mediante a entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., no montante de R$22.061.718,00 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e
dezoito reais). A Sociedade providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto no artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Código Civil, proceder-se-á à
averbação, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a redução do capital social,
tudo na forma do § 3À do artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições estabelecidas na lei, o Artigo
5À do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O capital da sociedade, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$64.321.134,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e trinta e
quatro reais), dividido em 64.321.134 (sessenta e quatro milhões, trezentas e vinte e uma mil, cento e trinta e quatro)
quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. possui 64.321.059 (sessenta e quatro milhões, trezentas e vinte e uma mil e cinquenta e nove) quotas no valor de R$64.321.059,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil e cinquenta e
nove reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho possui 75 (setenta e cinco) quotas no valor de R$75,00 (setenta e cinco
reais). Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.‰ E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente ata
de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de março de 2020. Mesa: Paulo Agnelo
Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe Investimentos e Participações
Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.

CNPJ Nº 17.489.715/0001-52 - NIRE 35.22724332-2
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020
No 12À (décimo segundo) dia do mês de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, sala 2, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, reuniram-se: (a)
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o
nÀ 09.197.736/0001-76 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008),
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo, e por
seu Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; e (b)
Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; na qualidade de únicos sócios
da MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado e sociedade empresária com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, sala 2,
Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no Registro de Comércio (JUCESP) sob o NIRE 35.227.243.322 e no
CNPJ/MF sob o nÀ 17.489.715/0001-52, pelo que, nos termos do artigo 1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo
6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia convocação -, quando então as sócias deliberaram, por unanimidade, o
seguinte: Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$44.426.707,00 (quarenta e quatro milhões,
quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete reais), por ser excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II,
do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa de R$143.710.894,00 (cento e quarenta e três milhões,
setecentos e dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais) para R$99.284.187,00 (noventa e nove milhões, duzentos e
oitenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais), conforme abaixo. A redução de capital será quitada mediante a
entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., no montante de
R$44.426.707,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete reais). A Sociedade
providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto no artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Uma
vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Código Civil, proceder-se-á à averbação, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a redução do capital social, tudo na forma do § 3À do
artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições estabelecidas na lei, o Artigo 5À do Contrato Social
da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$99.284.187,00 (noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e
sete reais), dividido em 99.284.187 (noventa e nove milhões, duzentas e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e
sete) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: (a)
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. possui 99.284.117 (noventa e nove milhões, duzentas e oitenta e quatro mil, cento e dezessete) quotas no valor de R$99.284.117,00 (noventa e nove milhões, duzentos e
oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho possui 70 (setenta) quotas no
valor de R$70,00 (setenta reais). Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.‰ E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente ata de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de igual teor e forma, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de março de 2020. Mesa: Paulo
Agnelo Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.

OSA Participações S.A.

CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284
Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os
Srs. Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia
19/08/2020, às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 24/08/2020, às 11 horas, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos termos da Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 79/20 (“IN 79/20”),
por meio do link de acesso ao sistema eletrônico no Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_MWIxZTdlYzYtN2ZiMi00MGQ3LWE4YWItMTM4M2Q3Zjk0MmM2%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22
Oid%22%3a%22a670d048-9d83-46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial,
na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta de aumento
do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º
do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital, caso aprovado. As bases e as justificativas do
aumento de capital estão à disposição para exame pelos Srs. Acionistas na sede social da Companhia.
São Paulo, 11/08/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Para veiculação de seus
Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua
agência de confiança,
ou ligue para

netjen@netjen.com.br

Tel: 3106-4171

Novos Tempos Participações S.A.
CNPJ/MF. 13.313.841/0001-09 - NIRE 35.300.390.598
Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/07/2020
Data, Hora e Local: 20/07/2020, às 11horas, na sede social da Companhia. Presença: 100% do capital
social. Mesa: Presidente: Sra. Celisa Silveira Mello Fagundes; e Secretário: Sr. Virgílio Lopes Fagundes. Deliberações: Foi deliberado expressamente, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos acionistas da companhia:
1. Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante de R$ 18.311.299,00, com o cancelamento de
18.311.299 ações ordinárias nominativas totalmente integralizadas e de titularidade da acionista Celisa Silveira Mello
Fagundes. O valor devido a título de restituição do cancelamento das ações integralizadas, será compensado com o
crédito de mesmo valor detido pela Companhia em face da acionista Celisa Silveira Mello Fagundes. (i.a) Alterar o capital
social da Companhia de R$ 56.719.594,00 para R$ 38.408.295,00, dividido em 38.408.295 ações ordinárias nominativas, em virtude da redução do capital social ora aprovada. (i.b) Aguardar o prazo legal de 60 dias, contados da data
da publicação da presente ata em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para oposição de credores da Companhia à redução de capital, nos termos do artigo 174 da Lei nÀ 6.404/76. Após decurso do
referido prazo sem que haja impugnação, a Companhia providenciará o registro da presente ata, bem como formalizará
o correspondente cancelamento das ações nos respectivos livros sociais. (i.c) Dispensar o parecer do Conselho Fiscal
sobre a redução ora aprovada nos termos do parágrafo 1À do artigo 173 da Lei nÀ 6.404/76, uma vez que o referido
órgão não se encontra instalado e em funcionamento. 2. Aprovar a nova redação do Artigo 5À do Estatuto Social da
Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: Artigo 5º - O
capital social da Companhia é de R$ 38.408.295,00, dividido em 38.408.295 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. (ii.a) Ratificar todas as demais disposições estatutárias, como se a cada uma delas fosse feita especial e particular menção, sem realizar a consolidação do Estatuto Social na presente ata. 3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os
atos necessários à formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Formalidades legais.
Assinaturas: Mesa - Presidente: Celisa Silveira Mello Fagundes. Secretário: Virgílio Lopes Fagundes. Acionistas: Celisa
Silveira Mello Fagundes, Virgílio Lopes Fagundes e Fernanda Silveira Mello Fagundes. A presente ata é cópia fiel da
original lavrada em livro próprio. Mesa: Celisa Silveira Mello Fagundes - Presidente, Virgílio Lopes Fagundes - Secretário.

Assinatura digital e
eletrônica: as diferenças
e implicações legais
Renata Pin (*)

A assinatura digital
de documentos é uma
modalidade bastante útil
e segura, desde que feita
da forma adequada

E

m tempos de isolamento social, diversas
empresas e pessoas
viram-se em uma situação
até então bastante incomum
ao negociar aluguéis, prestações de serviços, grandes
operações de compra e venda, acordos mercantis ou,
simplesmente, um acordo
de sigilo de nova parceria.
Em qualquer uma dessas
situações, não puderam se
encontrar para assinar o
documento que formaliza a
parceria pretendida.
E, ainda que a flexibilização
comece a tomar forma, se for
possível evitar os encontros
presenciais, esta é a recomendação. Nesse cenário,
ganhou evidência a assinatura digital de documentos,
uma antiga conhecida de
algumas pessoas, mas uma
grande desconhecida da
maioria, que não está acostumada a assinar documentos
digitalmente e nem está
preparada para acreditar em
sua validade.
A verdade, no entanto, é
que a assinatura digital de documentos é uma modalidade
bastante útil e segura, desde
que feita da forma adequada.
A MP 2200-2, de 2001, regulamenta e possibilita que
a assinatura de contratos,
procurações e outros documentos seja feita de forma
digital, encontrando respaldo para essa determinação
na própria Lei Civil brasileira.
Como se vê, uma prática
regulamentada há quase
duas décadas, mas há que
se ter cuidado, pois existe
uma grande confusão entre
a assinatura digital, válida
legalmente e que confere
autenticidade ao documento
assinado, e aquela chamada
assinatura eletrônica.
Basicamente, a primeira é
realizada com a utilização de
um certificado digital e tem a
mesma validade e eficácia de
uma assinatura reconhecida
em cartório.
A segunda, muito mais
comum, é aquela feita sem
certificado digital - apenas
com caneta touch, mouse,
dedo ou escaneamento de
papel, que dá margem a
questionamentos quanto à
sua autenticidade e validade.
Grosso modo, pode-se dizer
que toda assinatura digital é
eletrônica, mas nem toda assinatura eletrônica é digital.
E, vale frisar, a simples adição
da foto de uma assinatura em
um documento em pdf, por
exemplo, geralmente, não
pode ser enquadrada nem
na modalidade de assina-

tura digital nem eletrônica.
Então, não é, para efeito de
legalidade e formalidade de
um documento, um método
seguro de contratação.
Indo ao que interessa, a
grande parte das ferramentas disponíveis no mercado
para assinatura de documentos a distância não possui a
certificação digital necessária para ser considerada
uma assinatura digital, sendo
portanto plataformas que
possibilitam uma assinatura
eletrônica do documento e
que, em consequência, possibilitam que tal assinatura
seja questionada pelo próprio
signatário, por um juiz ou por
terceiros.
Não pretendo com este artigo desencorajar empresas
e pessoas a utilizarem esse
tipo de expediente, bastante
necessário em especial no
momento em que vivemos,
mas é importante que as
partes tenham ciência da
validade e eficácia do mecanismo escolhido, aceitando
o risco inerente a essa forma
de assinatura. Mas, então, o
que pode acontecer com o
documento assinado eletronicamente sem a garantia da
certificação digital?
A resposta não é simples,
mas podemos dizer que um
documento assinado digitalmente tem presunção de
veracidade inclusive perante
órgãos públicos, ao contrário
do documento assinado eletronicamente, que pode ser
admitido entre particulares
até que questionado por
alguém, sejam os próprios
envolvidos no acordo ou um
juiz. Quando houver contestação do documento, caberá
àquele que pretende fazer
uso do documento comprovar a sua autenticidade e
veracidade.
Não há dúvida de que a
utilização das assinaturas
digitais pode proporcionar
inúmeras vantagens aos seus
usuários, como a praticidade em promover contratos
eletrônicos, a constatação
da identidade das partes
envolvidas, entre outras,
facilitando assim o dia-a-dia
daqueles que a utilizam. No
entanto, é importante que
as partes, em especial as
empresas, atentem-se para
o fato da necessidade de
rigor na formalização desses
documentos, o que pode ser
feito com o armazenamento
de documentos anteriores
que deram origem àquela
transação.
Por mais bem aceita que
seja a nova modalidade, ainda
há risco de questionamento
por parte dos envolvidos.
(*) - É advogada especializada em
direito empresarial, sócia do AOA Andrea Oricchio Advogados
e associada à Associação Brasileira
de Franchising (ABF).

MIP Faria Lima Administradora
de Imóveis Próprios Ltda.
CNPJ Nº 17.500.889/0001-79 - NIRE 3522724330-6
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020
No 12À (décimo segundo) dia de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 3, Torre Sul, CEP 04538-133, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nÀ 09.197.736/000176 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008), neste ato representada por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, Estado de São Paulo, e por seu Diretor Superintendente Paulo
Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, Estado de São Paulo; e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim
Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: Paulo Agnelo Malzoni, Presidente e; Paulo Agnelo
Malzoni Filho, Secretário, ambos já qualificados acima. Na qualidade de únicos sócios da MIP Faria Lima Administradora de Imóveis Próprios Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar,
Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nÀ 17.500.889/0001-79, com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 3522724330-6, em sessão de 27 de dezembro de 2012, pelo que, nos termos do artigo
1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo 6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia convocação -, quando
então as sócias deliberaram, por unanimidade, o seguinte: Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor
de R$20.635.448,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), por ser excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II, do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa de
R$76.459.770,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta reais) para
R$55.824.322,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), conforme
abaixo. A redução de capital será quitada mediante a entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., no montante de R$20.635.448,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais). A Sociedade providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto
no artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Código Civil, proceder-se-á à averbação, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a
redução do capital social, tudo na forma do § 3À do artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições
estabelecidas na lei, o Artigo 5À do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O
capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$55.824.322,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), dividido em 55.824.322 (cinquenta e cinco milhões, oitocentas e vinte e quatro mil, trezentas e vinte e duas) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os
sócios da seguinte forma: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. possui 55.824.249 (cinquenta e cinco
milhões, oitocentas e vinte e quatro mil, duzentas e quarenta e nove reais) quotas no valor de R$55.824.249,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni
Filho possui 73 (setenta e três) quotas no valor de R$73,00 (setenta e três reais). Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.‰ E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente ata de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de
igual teor e forma, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de
março de 2020. Mesa: Paulo Agnelo Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.
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