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XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020
Data, Horário e Local: Em 20 de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da XP Vida e Previdência S.A. (“Companhia”), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1909, 27º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença da única acionista proprietária de ações representativas da totalidade do capital social da Com-
panhia. Mesa: Presidente: Bernardo Amaral Botelho; Secretária:  Mirhem Comunale. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) alteração 
e consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Tomadas, por unanimidade, pela única acionista da Companhia, as seguintes deliberações: 1. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia em R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com a emissão de 21.093.760 (vinte e um milhões, noventa e três mil, setecentas 
e sessenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,80 por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, II, da 
Lei nº 6.404/76, as quais, nesta data, são totalmente subscritas e integralizadas, conforme Boletim de Subscrição constante no Anexo I à presente Ata, pela acionista XP Controle 
4 Participações S.A. 1.1. Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), para R$  
44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 (cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e trinta e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, de forma que o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 (cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e 
trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 2. Em virtude das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
vigorar de acordo com a redação constante no Anexo II à presente Ata. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, 
nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Mesa: Presidente – Bernardo Amaral Botelho. Secretária – Mirhem 
Comunale. Acionista: XP Controle 4 Participações S.A. São Paulo, 20 de abril de 2020. Mesa: Bernardo Amaral Botelho, Presidente; Mirhem Comunale, Secretária. Acionista 
Presente: p. XP CONTROLE 4 PARTICIPAÇÕES S.A. (Guilherme Dias Fernandes Benchimol – Diretor / Bernardo Amaral Botelho - Diretor)

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020. ESTATUTO SOCIAL. XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. 
CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO. Artigo 1º - A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se 
rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1909, 27º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo o território nacional, sendo facultada, 
na medida dos interesses da Companhia, a critério da Diretoria e satisfazer as exigências legais, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto 
do território nacional ou do exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de 
pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II. CAPITAL SO-
CIAL E AÇÕES. Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 44.500.000,00 (quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), dividido em 50.018.733 
(cinquenta e oito milhões, dezoito mil, setecentas e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assem-
bleia Geral. As ações preferenciais, uma vez emitidas, não têm direito a voto e têm como preferência o direito a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio. CAPÍTULO III. 
ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar 
as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 
para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único - As deliberações 
da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. 
Artigo 8º - A Assembleia Geral é convocada com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, em segunda convocação, pela Diretoria 
ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionista, competindo-lhe discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação. Artigo 9º - A Assem-
bleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia ou, na ausência de todos estes, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. 
Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Artigo 10 - A Assembleia Geral realizar-se-á preferencialmente na sede da administração da Companhia, quando 
houver de efetuar-se em outro local, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião. CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO. Seção I. Normas Gerais. Artigo 11 - A Companhia será 
administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos Diretores da Companhia. A remu-
neração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a sua distribuição. Parágrafo Segundo - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Terceiro – Os 
membros da Diretoria da Companhia ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Seção II. Diretoria. Artigo 12 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 
(dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia 
Geral pelo prazo de 3 (três) anos, os quais poderão ser reeleitos. Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 13 - Os membros 
da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 14 - O 
exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução, observado o disposto no artigo anterior. 
A renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia, desde o momento em que esta tomar conhecimento, em Assembleia Geral, da comunicação escrita do renunciante. Artigo 15 
- A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Assembleia Geral. Artigo 16 - O 
exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. Artigo 17 - A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, sempre que necessário, a critério 
do Diretor Presidente, a quem caberá presidir a reunião. Parágrafo Único - A reunião da Diretoria será instalada com a presença de Diretores que representem a maioria dos 
membros da Diretoria, dentre os quais deverá estar incluído o Diretor Presidente. Artigo 18 - Compete à Diretoria gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia 
Geral lhe conferir para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia, 
inclusive: (i) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral; (ii) Executar e coordenar o andamento das atividades normais 
da Companhia, zelando pela observância da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim como das deliberações da Assembleia Geral; (iii) Elaborar e submeter à Assembleia 
Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos 
lucros apurados no exercício anterior; (iv) Elaborar os planos de negócios e orçamento da Companhia, anuais ou plurianuais, e submetê-los à Assembleia Geral; (v) Decidir sobre 
filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país ou no exterior; (vi) Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (vii) Contratar, transigir, contrair obrigações, renunciar, desistir, celebrar acordos, firmar compro-
missos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da Companhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as 
disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (viii) Aceitar, sacar, endossar e avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros 
títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a sociedade, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (ix) Abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias e de investimento;e (x) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Artigo 19 - A re-
presentação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia 
ou que a exonerem de obrigações para com terceiros serão obrigatoriamente praticados: (i) Por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; ou (ii) Por 1 (um) Diretor agindo em conjun-
to com 1 (um) procurador, com poderes específicos, devidamente constituído na forma do artigo 20 abaixo; ou (iii) Por 2 (dois) procuradores, com poderes específicos, agindo em 
conjunto, devidamente constituídos na forma do artigo 20 abaixo; ou (iv) Excepcionalmente, por 1 (um) procurador agindo isoladamente, devidamente constituído na forma do 
Artigo 20 abaixo, desde que expressamente autorizado e para atividades específicas. Artigo 20 - As procurações em nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas por 2 
(dois) Diretores, agindo em conjunto, e deverão especificar os poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais (ad judicia) ou para representação 
em processos administrativos, não terão prazo superior a 1 (um) ano. Artigo 21 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de 
qualquer dos Diretores ou procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou 
quaisquer outras garantias em favor de terceiros. CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL. Artigo 22 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em 
que for instalado a pedido de acionistas que representem o quórum mínimo exigido por lei para solicitar a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo Único - As deliberações do 
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Artigo 23 - O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no mínimo 3 (três), e, no máximo 5 (cinco) mem-
bros, com igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. CAPÍTULO VI. ACORDOS DE ACIONISTAS. Artigo 24 
- Os acordos de acionistas regulando direitos e obrigações entre acionistas da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6404/76, serão, quando arquivados na sede da Compa-
nhia, estritamente observados por esta última. Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades decorrentes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente registrados nos livros de registro da Companhia e nos certificados das ações, se emitidas. CAPÍTULO VII. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. Artigo 25 
- A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nos 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis à Companhia, perante o Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem em vigor na presente data, caso não seja obtida solução amigável dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do 
procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas de urgência para proteção ou salvaguarda de 
direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada à CAM-CCBC sobre a obtenção ou 
não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais os Acionistas elegem o Foro Central 
da Comarca da Capital de São Paulo como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Após a constituição do 
Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser requeridas aos árbitros. Parágrafo Segundo - A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará os acionistas que se comprometem 
a cumpri-la espontaneamente. Parágrafo Terceiro - A sede da arbitragem será na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. CAPÍTULO 
VIII. EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS. Artigo 26 – O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. Artigo 27 – Ao término de cada exercício social serão 
levantados balanços patrimoniais, sendo facultado à Diretoria ou à Assembleia Geral determinar o levantamento de balanços em períodos menores, inclusive mensais. Artigo 28 
- O lucro líquido do exercício, conforme determina o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, apurado em cada balanço anual, terá, pela ordem, a seguinte destinação: (i) Constituição da 
reserva legal; (ii) Constituição das reservas previstas nos artigos 195 e 197 da Lei nº 6.404/76, mediante deliberação da Assembleia Geral; e (iii) Pagamento de dividendos que, 
somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício social, a título de dividendo 
mínimo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo 202 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 29 – O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições descritas no Artigo 28 acima, terá a destinação proposta pela Assembleia Geral, podendo ser 
integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, até 
atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado. Parágrafo Único – Na hipótese de a proposta sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório e/ou retenção de 
lucros nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do lucro líquido para fins de constituição da Reserva de Lucros Estatutária será determinado após a dedução integral 
dessas destinações. Artigo 30 – A Assembleia Geral poderá declarar e pagar dividendos intermediários aos acionistas, bem como distribuir lucros a título de juros sobre o capital 
próprio, nos termos da legislação em vigor. Artigo 31 – Os dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados serão pagos nos prazos da lei e, se não forem reclamados dentro 
de 3 (três) anos contatos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO IX. LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Artigo 32 
- A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam 
funcionar durante o período da liquidação. Artigo 33 - A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. 
CAPÍTULO X. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 34. No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições contidos em 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Artigo 35. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que 
preceitua a Lei nº 6.404/76. JUCESP 346.377/20-1, em 28/08/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Mesmo diante de um período de isolamento social, é possível 
aproveitar a internet para criar uma sensação de proximidade.

Em um fim de ano mar-
cado pela pandemia 
e com as medidas de 

distanciamento social ainda 
em vigor, o funcionário públi-
co Paulo Oliveira decidiu ino-
var para manter a tradição 
de levar o espírito do Natal 
aos dois filhos pequenos. 
Pela internet, acessou o site 
Natal via Satélite, selecionou 
o nome das crianças e as 
colocou em frente à câmera 
do celular. 

Em poucos minutos, os 
meninos Rafael e Thiago es-
tavam em uma chamada de 
vídeo personalizada com o 
Papai Noel. O bom velhinho 
sabia seus nomes, comen-
tava como haviam crescido 
e prometia que, mesmo em 
um ano tão atípico, não se 
esqueceria de ninguém. 
“As crianças se sentiram 
conversando ao vivo com 
o próprio Papai Noel, foi 
emocionante ver o sorriso 
e o brilho nos olhos delas”, 
conta Oliveira. 

O pai elogiou a criativi-
dade e sensibilidade da 
campanha, a primeira em 
um formato interativo cria-
da pela Hughes do Brasil, 
uma subsidiária da Hughes 
Network Systems LCC (HU-
GHES), para a HughesNet®, 
serviço de internet via saté-
lite voltado a residências e 
pequenas empresas na área 
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O isolamento social impos-
to pela pandemia e a adesão 
das empresas ao sistema 
home office ocasionaram um 
aumento das doenças ocu-
pacionais, como Lesões por 
Esforço Repetitivo (LER) e 
Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho 
(DORT), por conta da sobre-
carga nas estruturas ósseas. 

“Faz cerca de nove meses 
que estamos em isolamento 
e muitas das pessoas que 
começaram a trabalhar em 
casa não tiveram nenhum 
acesso aos equipamentos 
adequados, como mesa e ca-
deira, durante este período”, 
explica o Dr. Leandro Gre-
gorut, ortopedista da Rede 
de Hospitais São Camilo de 
São Paulo. 

Pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA) indica 
que 46% das empresas bra-
sileiras aderiram ao home 
office no auge da pandemia. 
A prática, aplicada com o 
objetivo de não disseminar 
o vírus, impactou cerca 
de 94% dos trabalhadores 
dessas empresas, resultando 
positivamente em uma supe-
ração de resultados. 

Porém, segundo o Dr. 
Leandro, muitas pessoas 
ainda não possuem um es-
paço adequado para suas 
funções diárias de trabalho. 
“As lesões, em sua maioria, 
podem ser causadas por 
movimentos repetitivos ou 
postura inadequada. Então, 
fazer ajustes e adaptações 
ao ambiente ajudam a evitá
-las”, explica. 

A recomendação do médi-
co para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que 
ainda estão em home office 
é realizar, periodicamente, 
alongamentos e paradas. “Ti-
rar de 15 a 20 minutinhos do 
trabalho para movimentar-se 
ajudará as fibras do corpo a 
trabalharem. Além disso, as 
pausas também auxiliam no 
descanso dos olhos”, afirma 
o especialista.

De acordo com artigo 
publicado pelo American 
Journal of Physiology, a ina-

Vitale Predial S/A
CNPJ nº 02.216.366/0001-28, NIRE nº 35.300.150.783

Extrato da Ata da AGOE realizada em 30 de novembro de 2020
Às 11 hs, do dia 30/11/2020 na sede social. Presença: 100% do capital. Convocação:  Cartas aos acionistas no dia 
31/10/2020. Mesa: Presidente: Sergio Vicente Vitale, Secretário: Rubens Ricardo Vitale. Aprovados, por unanimidade, 
na AGO, com as abstenções legais, as Demonstrações Financeiras e as contas da Diretoria, do exercício encerrado 
em 31/12/2019 e até a presente data; na AGE I) o balanço de 31/10/2020; II) a redução do capital da sociedade, por 
acha-lo excessivo em relação ao seu objeto, de R$1.400.000,00 dividido em 1.400.000 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, para R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), dividido em 570.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, cancelando 830.000 ações, pagando os haveres dos acionistas, de forma proporcional 
à participação acionária, ao preço de R$1,56 por ação, pelo patrimônio líquido de 31/10/2020 no total de R$ 1.294.800,00 
sendo R$10.782,12 para pagamento até 30 de junho de 2021 e R$ 1.284.017,88 com dação, nesta data, dos imóveis 
de seu estoque, sendo 13,9420% para Sergio Vicente Vitale, RG nº 2.358.215- 7/SSP-SP, CPF/MF no 309.074.388-49; 
23,2384% para Libertatis Participações e Administração Ltda., CNPJ no03.396.807/0001-83; 38,7996% para Rubens 
Ricardo Vitale, R.G. no 2.792.470-1/SSP-SP, CPF/MF no 007.860.638-15, e 24,0200% para Fernando José Vitale, RG 
nº 4.431.024/SSP-SP, CPF nº 402.173.888-68, a saber, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, com o 
contribuinte 037.040.0152-1, Matrícula n° 39.307-: Rua França Pinto, nº 42- Vila Mariana, no valor de R$585.623,40; 
Matrícula n° 33.576 - Rua França Pinto, nº 42-A, no valor de R$103.684,44; Matrícula n° 39.306  - Rua França Pinto, 
nº 64, no valor de R$317.798,51; com o contribuinte 037.040.0003-5, Matrícula n° 33.577 - Rua França Pinto, nº 70, 
no valor de R$ 276.911,52; III) nova redação do artigo 2º do estatuto: “Artigo 2º. O capital social integralizado é de R$ 
570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) dividido em 570.000 (quinhentos e setenta mil) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. 2.1 Cada ação tem direito a um voto nas deliberações da assembleia geral. 2.2 As ações serão 
representadas por títulos unos ou múltiplos, assinados por 2 (dois) diretores.” Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 079/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (itens remanescentes do 
Pregão Eletrônico 062/2020) - Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2020 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 18/01/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 080/2020; Objeto: o 
Registro de Preços para aquisição de material betuminoso - emulsão asfáltica catiônica 
de ruptura lenta RL-1C (a frio) - Entrega das Propostas: a partir de 28/12/2020 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 13/01/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
 - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini - Diretor de Licitações e Compras em Substituição

O pedido de 
uniformização de 
interpretação de lei 
foi suscitado por um 
segurado gaúcho que 
pleiteava a “repetição 
do indébito” da 
quantia paga a título 
de contribuição 
previdenciária 
durante os dez 
meses em que esteve 
incapacitado e 
recebendo auxílio-
doença do INSS. 

A questão chegou à 
TRU (Turma Re-
gional de Unifor-

mização dos Juizados 
Especiais Federais da 4ª 
Região) após recurso, 
que entendeu que os 
segurados individuais da 
Previdência Social fazem 
jus à restituição das con-
tribuições previdenciárias 
recolhidas durante o pe-
ríodo em que estiveram 
recebendo auxílio-doença 
por estarem incapacitados 
para o trabalho.  O jul-
gamento foi realizado no 
ultimo dia 11 (Nº 5004564-
92.2018.4.04.7101/TRF).

Segundo o relator, o juiz 
federal Antônio Fernando 
Schenkel do Amaral e Silva, 
o fato de o autor da ação 
ter realizado as contribui-
ções previdenciárias como 
contribuinte individual não 
é causa impeditiva  da res-
tituição, “especialmente 
porque reconhecida pelo 
INSS a sua incapacidade 
laboral no período em que 
elas foram recolhidas e, 
por certo, os pagamentos 
foram efetivados com a 

intenção de não perder a 
qualidade de segurado”.

O magistrado ainda pon-
tua que o caso de con-
tribuinte individual que 
recebe auxílio-doença é 
idêntico ao de qualquer 
outro segurado empre-
gado: “…Esse último, 
quando incapaz tempo-
rariamente, ou seja, em 
gozo do mesmo benefício 
de auxílio-doença, não 
recolhe contribuição pre-
videnciária, e não o faz 
por estar expressamente 
excluído da incidência 
tributária, na forma do 
art. 28, § 9º, a, da Lei n. 
8.212/91”, explicou.

Afirma ainda que “ratifi-
car a cobrança de contri-
buição previdenciária do 
contribuinte individual 
em gozo de auxílio-doen-
ça representa infringir o 
disposto no preceptivo do 
art. 29, § 9º, a, da Lei n. 
8.212/91”.

Rechaça ainda, em seu 
nobre voto, a argumenta-
ção de que o recolhimento 
da contribuição previden-
ciária pelo contribuinte 
individual representaria 
confissão de ter trabalhado 
quando esteve incapaz: “Se 
assim o fosse caberia à 
autarquia previdenciá-
ria adotar as providên-
cias do art. 60, §§ 6º e 
7º, da Lei n. 8.213/91”, 
esclareceu o magistrado.

Portanto, a partir desse 
julgamento, esse deverá 
ser o entendimento aplica-
do em território nacional.

Eduardo Moisés

Segurados individuais da Previdência 
Social têm direito à restituição 

das contribuições previdenciárias 
recolhidas durante o período em

que estiveram incapacitados

Papai Noel virtual inspira pais e estimula 
espírito do Natal entre as crianças

“Na falta das ações tradicionais, contamos com esse jeitinho diferente e criativo para manter viva a 
magia entre as crianças”

Para Marcelo Juliato, Ge-
rente de Comunicação da 
Hughes e criador da cam-
panha, a iniciativa mostra 
que, mesmo diante de um 
período de isolamento so-
cial, é possível aproveitar 
a internet para criar uma 
sensação de proximidade. 
“A ideia é passar, de alguma 
forma, a mesma experiência 
de nossa campanha de Natal 
para TV. No filme, o avô faz 
uma surpresa aos netos, se 
veste de Papai Noel e faz 
uma chamada de vídeo. Com 
o site da campanha, todas as 
crianças podem viver essa 
experiência de interagir com 
o Papai Noel”, acrescenta 
Juliato. 

Para acessar a chamada 
de vídeo e falar com o bom 
velhinho, basta os pais ou 
responsáveis acessarem o 
hotsite (www.natalviasa-
telite.com.br). Mais de 200 
nomes foram definidos para 
que as crianças tenham 
uma experiência persona-
lizada. Mesmo que o nome 
desejado não esteja dispo-
nível, ainda será possível 
selecionar uma mensagem 
carinhosa. Até o momento, 
mais de 120 mil usuários 
já acessaram o hotsite da 
campanha e falaram com 
o Papai Noel virtual. Fonte 
e mais informações: (www.
hughes.com.br).

rural. “Ações como essa são 
sempre necessárias, ainda 
mais em um ano tão com-
plicado, em que estamos 
longe de pessoas queridas”, 
completa. 

Morador de Mogi das Cru-
zes, no interior de São Paulo, 
o pai nutria o hábito de levar 
as crianças ao shopping para 
o tradicional encontro com 
o Papai Noel. “Na falta das 
ações tradicionais, contamos 
com esse jeitinho diferente 
e criativo para manter viva 
a magia entre as crianças”, 
destaca Oliveira. A chamada 
de vídeo com o Papai Noel 
também foi perfeita para a 
secretária Camila Cristina 
de Moraes, de Goiatuba, 
interior de Goiás. Seu filho 
Breno, de 5 anos, estava 
acostumado a encontrar 
o Papai Noel em festas de 

Natal. “Na verdade, nos 
outros anos, ele ficou com 
um pouco de medo quando 
encontrou com o Papai Noel 
nas festas”, conta.

Quando Camila explicou 
ao filho que o bom velhinho 
não poderia vir por conta 
da pandemia, ficou surpresa 
com a sugestão de Breno. 
“Ele queria telefonar para 
o Papai Noel, mas expliquei 
que ele não tinha telefone”, 
diz Camila. Assim, quando 
tomou conhecimento do 
hotsite, por meio das redes 
sociais, ela realizou a chama-
da no mesmo dia. “Foi até 
melhor pela internet, porque 
o Breno não ficou com medo. 
A empolgação dele foi tanta 
que conta para todo mundo 
que conversou com o Papai 
Noel. E eu acho que fiquei 
mais feliz ainda que ele”. 

3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus 

Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Aumento de doenças ocupacionais 
preocupa especialistas

tividade física na quarentena 
aumentou o sedentarismo 
e, consequentemente, con-
tribuiu para a deterioração 
da saúde das pessoas. “Nos 
primeiros meses, muitos se 
restringiram, mas os exer-
cícios físicos, mesmo feitos 
em casa, são fundamentais 
para promover o bem-estar”, 
afirma o médico.

Segundo o especialista, 
os treinos ajudam a dimi-
nuir a pressão arterial e o 
estresse do dia a dia, além 
de dificultar o acúmulo de 
placas de gordura nas arté-
rias do cérebro e do coração, 

diminuindo as chances de 
um AVC ou um infarto, por 
exemplo.

Dr. Leandro recomenda a 
realização de abdominais, 
o movimento de sentar e 
levantar da cadeira, flexões 
e até uma caminhada pela 
casa, para as pessoas que 
trabalham muitas horas no 
computador. 

“Para quem nunca fez ati-
vidades físicas constantes, 
estes exercícios ajudam no 
fortalecimento muscular”, 
finaliza. - Fonte: Rede de 
Hospitais São Camilo: @
hospitalsaocamilosp.

Para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em 
home office é realizar, periodicamente, alongamentos e paradas.
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