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b) o limite de pagamento na forma do artigo 83 da lei 1l.l0l/05, trata-se de parte

incontroversa por disposigdo Iegal ;

c) os credores que n6o optarem pela formalizagro de acordo, continuaram o rito
processual, ate a liquidagdo de seu cr6dito, quando serio fixados os limites de

corregdo e atualizagSo dos valoresjd ftansitados em julgado no juizo especializado.

Desta feita, depreende-se, portanto, das condig6es expostzrs, que o procedimento de

mediaqdo ora proposto se revela bendfico a todos aqueles que participam deste processo de

fal€ncia, uma vez que serii conferida rnaior celeridade e a consoridagdo do prdprio eGC.

Neste vids' cabe ressaltar que o pr6prio Poder Judicidrio teni beneficios com esse

procedimento de mediagdo. Isso porque, se estima que nada menos que 2.020 (dois mil e

vinte) processos judiciais em tr6mite, poderio ser extintos, na hip6tese de uma exitosa

mediagdo com os credores. A terminagEo desses feitos auxiliar6 no desafogamento do

Poder Judici6rio e, por consequ€ncia, na racionalizag6o de grande volume de recursos

priblicos e das pr6prias Massas.

Ademais, os procedimentos de mediaqdo/conciliagdo devem ocorrer perante 6rg6os

competentes designados pelo Tribunal de Justiga, em datas a serem designadas e

divulgadas atravds da publicagdo de editais na imprensa.

Por fim, € relevante salientar o jri mencionado aspecto social, que permeia toda a

idealizagdo do procedimento de mediaqSo, cuja instauragdo se requer. Relembre-se que,

justamenle por fbcar em credores da classe I - criditos de natureza trabalhista, o

procedimento de mediagdo/conciliagio tera forte apelo social, de modo a minimizar os

impactos financeiros causados ao longo deste processo de fal€ncia.

VI - D,c.s R,IzoTs E DA PoSSTBILIDADE DE INSTAURACAO Do PRocEDIMf,NTo DE MEDIACAo

E importante registrar a absoluta viabilidade econ6mica da mediagfro, nos terrnos em que

estd sendo proposta, uma vez que ser6 respeitada a coisa julgada pelajustiga especializada,

tratando-se apenas composigAo, no que se refere ir atualizagdo e corregdo de tais valores,

Av Rio Branco, i43 - 2eandar, Centro , Rio de Janetro - RJ 2004GOO6
tel.: 155 21 2224.1210 . noguelrabraganca.com.br
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respeitando, pela "vis attractiva" os limites estabelecidos na Lei de Fal6ncias, sendo estes

aplicdveis pelo juizo Universal.

Pois bem, conforme j6 exposto, o ibco da mediagEo ora proposta d encerrar as demandas

que ainda esteo em curso e consequentemente consolidar o quadro de credores, para a
fr,rtura satisfag6o dos cr€ditos ali inscritos.

Ademais, os principios da imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia

de vontade, busca do consensor confidencialidade e boa fd - que orientam a rnediagdo -

revelarn a grandeza do instituto. o uso da mediagio configura uma das normais

fundamentais do processo civil p6trio.

O novo C6digo de Processo Civil, logo estabelece como um de seus principios norteadores:

Art. 30 Nao se excluirA da apreciagio jurisdicional ameaga ou lesdo a direito.
(...)

$ 3eA conciliaqdo, a rnediagito e outros mdtodos de solugao consensual de
conflitos deverdo ser estimulados por juizes, advogados, defensores pfiblicos e
membros do Ministdrio Priblico, inclusive no curso do processo judicial.

Outrossim, o par6grafo terceiro do art. 165 deste mesmo ordenamento, prev€ que:

Art. I 65 Os tribunais criarSo centros judicidrios de solugio consensual de conflitos,
respons6veis pela realizagiio de sess6es e audi6ncias de conciliagdo e mediagdo e
pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a
autocomposiQao.

(...)

$ 3o O mediador, que atuar6 preferencialmente nos casos em que houver vinculo
anterior entre as partes, auxiliari aos interessados a compreender as quest6€s e os

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da

cornunicagdo, identificar, por si pr6prios, solugdes consensuais que gerem

beneficios mIt"uos.

Desta forma, considerando que o quadro de credores trabalhistas estd em constante

formacio, al6m do aprov€itamento do Ediral publicado na Recuperagdo judicial, com

impugnag6es pendentes de julgamento, alem de habilitagdes retardatdrias distribuidas a

todo o tempo, bem como das determinagdes judiciais para inclusEo, informagdes, dedugf,o

Av. Rio Branco. 143 - 2e and;r , Centro . Rlo cle Janeiro - RJ 2OO4O-006
tel. +55 21 2224.1210 . noguelrabraganca.com.br
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ou exclusao de credores, inviabilizando a consolidagdo do QGC.

VI _ I'A CoNcLUSAo E Do PEDIDo

Neste mesmo sentido, uma vez que o quadro de credores ainda n6o foi homologado,

buscando sequranca iuridica aos diversos credores que j6 tiveram os seus crdditos

reconhecidos e habilitados no Juizo Universal, as Massas utilizardo como pard.metro _dl

Assim, indubit6vel que o exarne da manifestagdo das devedoras revela o cunho social e os

beneficios que a mediaqdo pode arazer para os credores, uma vez que possibilita a

consolidageo do QGC, sendo certa que esta d uma das fung6es mais relevantes do processo

de fal€ncia, principalmente aos antigos trabalhadores das Massas Falidas de S.A. e, todos

aqueles que t0m sido fortcmente afetados pelo processo.

Por todo o exposto, requer-se:

l. a publicag!.o de Edital a fim de que os credores, que ainda nio o fizeram, apresentem

suas habilitagdes de crddito, uma vez que ap6s o pr.Lzo nele fixado, as demandas

posteriormente distribuidas ser[o recebidas como retificaglo ao quadro, que ser6

apresentado ap6s a anilise e anotageo das habilitaqdes em curso.

il. a homologagdo dos tennos das propostas de atualizagAo e anotagao de valores, como

exposto acima no item V.

III. a determinagSo de imediata instauragio de procedimento de mediagdo/conciliagao

nas condigdes acima estipuladas, ap6s a manifestaqao dos administradores judiciais e

do Ministerio Publico.

Nestes termos,

P. deferimento.

2017.

i-l Ifr OLn r N: slp4 r!6 g

NOGUETRA&BRAGANqA

Edital .r_equerido pela oresenle.

ner Braganga
OAB/RJ no 109,734

Av Rlo Branco, 143 - 2e andar . Centrp . Rio de Janeiro - RJ 2OO4O,OO€
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DE DrRErro DA 1o VAB.A

Do RIo DE iTA}'TEIRo.

EMPRESARTe,L DA CotdARcA

Processo no 0260447 -L6. 2010. I . 19. 0001

EDsoN NoMryAra,/ RAttL ODEr,aR prrtnrul e f,uxsA I,IERCEDES
PrrEHAlr EsprrDora/ j6 qualificados nos autos da Fer,iwcra os
S.A (Vreqio Afnea Rro GRAr,rDEnss), R-o Sur, LxNtrAs Afasas S.A. s
NoRDESTE Lrmas Afnees S.A. , por sua advogada que esLa
subscreve (proc, ds fl_s. 26715/26716) , vem, data
venia, a V.Exa., expor os
requerer o que segue:

f:i-ns r1e r: ^.\ 
fih.-yL{ r (l, o'v J_IllCLI,

Acresqa-se que os peLicion5rios arremaLaram o bem
imovef descrito como ( 01 " Lo te ) Rua M6xico no 11

301, BJ.oco B, Centro, Rio de ilaneiro RJ, em
leil5o real-izado no dia 23/II/2An, pelo valor de
R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reai-s),
consoante teor do auto de arremataei.o de ffs,
24 .652 / 24 .654 .

Esclareqa-se que a alienagdo judicial em tel_a foi
implementada de forma .'-livres de qualquer 6nus e os crdd_rtos
deverAa ser habiLitados nos autos dd fal6ncia e suportad.os com as
forqas das lllassas, n6o havenda sucessAo do (s) arretnatante (s) ,nas
cbrigaq6es do devedor, jnc_Zus jve as de natureza trjbut|ria, as
derivacias da TegisJagaa do trabal,ho e as decorrenLes de acldente da
Erabafho, em conformidade can o disposto no art. 141, i-nciso II da Lei
no 11.10J/2005,, I nos termos do edital de lei-lio de f Is .

24152/24\69 (a11nea d) ;

Por tal razaot atrav6s da petrqdo acostada ds fls.
261 12 / 26'7 1 4 , f oi requerida a intimaq5o do Condomin.i o
do Edi ficio Civicas para que procedesse ao
l-evant.amento dos d6bitos condominiais anteriores A
data da arremataeSo do im6veJ_, a fim de que fossem os
creditos quitados diretamente pefa massa falida.

/
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Entretanto, mediante despacho de fls. 21 49'7 ,

restou t'jndeferido a expediq6o de nandado de intimaQao para a

condaminio do ediflcio civitas, cabendo ao mesmo/ se assim o desejar,
formuLar nestes autos o requerinento cabiveT" .

Todavia, cabe destacar que a situaqdo em comento
T.22 f rrrri I i dada Fq rearraq ecli J-^ r ': -'i -^ ^ ^^-^rometg a_*_ Ldl_.!uJ_cl- <t r-\rrrrv
qa.yrrren.-e irrrl r.l .i r-,e rla al i enaCS^ irdi r-i al h:- ^ --r ^r -

J ----rvu *'t-'-*'!'JU J UL1r U-Ld-L t 'rd) ct VI)Lq

que os peticionerios / ao rigor da Iei espec lal ,

:nr-rrririr:m o herr Fn crrrestio lirzre .je oualouef OnUS;c.r^vu r Yqvt usv

nao sendo razoavef permanecer em momenLo posterior a

arrematagao com uma divida condominial atrelada ao

im6veI, dependente excLusivamente da iniciativa do

referido condominio postufar em )uizo os direitos
r--pr1 'f 6ri os orre dci6'n ( r-onf - f 1 . 26732) .\J! s \_r -L L\J.L,/rr Yse vv evlLt \ vvrr! ' 4 4

Sendo assim' vem
r6-.nqi clerar:5o do teor cie

requerer que seia expedido:

a V. Exa.
fls. 27 491 ,

'^,rr.rn,ar ncl ar ---
r\ira f inq rlc
IJ9!g

1. Mandado de Intimagio via postal ao
Condominio do Edificio Civitas/ situado na
Rua M6xico. no 1I , BIoco B, Centro, Rro de

l-r^r r^vqrrvf!v/ RJ, para gue proceda ao
fevantamento dos d6bitos condominiais do
periodo de maio de 2005 a dezembro de 2AI1
do im6vel arrematado, a fim de que os
c16ditos anteriores d data da arremai:aQao/
de 23/72/2011l sejam quitado diretamente
pela massa falida, tendo em vista o carat'er
extra concursal dos mesmos, fld forma do
:rticro 84 cla T,ei 11.101 de 2005.

Nesses te rmos,

Pede deferimento.

Tlin rlo ,-I:nairo- 21 de novembro de 2018vqrrv!!v/

PRISCILI.,A PII{TO

13s. 882
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TXCCTEUflSS|TIO SEN}IOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DA
GOMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo no 0260442-i6.2010.8.1 9.0001

CONCESSIOruANIN DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
GUARULHOS s/A ("concessrondria"), pessoa juridica de direito privado, com sede no
Estado de sio Paulo, na cidade de Guarulhos, i Rodovia Helio smidt, sr/n, 3" andar, sala 30g,
inscrita nc CNPJ/MF sob o no 15.578.559/0001-06, por sua advogada abaixo assinada (doc.
n" 01), nos autos da Fat€ncia da vtAgAO AEREA R|O€RANDENSE ("VAR|G,,), vem,
respeitosamente, expor e requerer a V. Exa. o que se segue:

1. Iniciarmente, cumpre informar que, em 14 de junho de zolz,foi cerebrado o
Contrato de Concess6o do Aeroporto lntemacional de Guarulhos, atraves do qual a ora
Concessioniria passou a ser responsdvel pelos servigos p0blicos de ampliagio, manutengao
e exploragio da infraestrutura daquele complexo aeroportu6rio (doc. n. 02).

2' Na atribuigao das suas fung6es, a Concessiondria identificou em erea externa
do compiexo aeroportudrio equipamentos de propriedade da VARIG em desuso, expostos a
intemp6ries e iminente deterioragao, que precisam ser imediatamente removidos (doc. n.03).

3' Al6m disso, a remogdo de tais equipamentos foi exigida por uma das auditorias
externas que avaliam a execugdo do Contrato de Concessdo, bem como foi alvo de recenle
fiscalizagSo realizada pela Ag€ncia Nacional de MgiEncb Sanit6ria - Anvisa (doc. n" 04).

5. Neste sentido, al6m da evidente necessidade da Concessionaria atender is
disposig6es previstas no Conlrato de Concess6o, mostra-se nitido o interesse p0blico na
retirada dos bens de propriedade da VARIG do complexo aeroportudrio, na medida em que
estSo vulnerdveis ao ac{mulo de dgua e forte odor, indicativos de possivel aproximagio de
bichos e foco de doengas, tais como a dengue, configurados altamente nocivos d saide da
populagao como um todo.

Concessiondria do Aeroporto lnternacional de Guarulhos S-A.
Rodovia H6lio Smidt, s/n , cxp.3101
Guarulhos - 5P - CEP 07190100
www.gru,com.br

';

'ttq

Pigina 1 de 2



llyt
EHIAifrr*ATffi"

6. Some-se a isso o fato de que os equipamentos s6o bens que, uma vez
alienados, podem vir a ter o valor revertido em favor da Massa Falida.

7 ' Por oportuno, cumpre registrar que o C6digo Brasileiro de Aeronautica, em seu
artigo 3&A, autoriza o operador aeroportudrio a fazer, mediante comunicag6o ao juizo
competente, a remogf,o de aeronaves, equipamentos e outros bens integrantes de Massa
Falida deixados nas ireas aeroportu6rias sempre que restrinjam a operaqao, a ampliagio da
capacidade ou o regular funcionamento do aeroporto ou ocasionem riscos sanit5rios ou
ambientais, in verbis:

"Att. 3&A. O operador aeropartudrio poden fazer a remogilo
de aeronaves, de equipamenfos e de oufros bens dexedos nas
6reas aeroportuilrtas sempre que restrinjam a operagilo, a
ampliagdo da capacidade ou o regular funcianamento do
aeroporto ou ocasionem nbcos sanrfdnbs ou ambientais.

$ lc O drsposfo no caput aplica-se tambilm a aeronaves,
equipamentos e outros bens integrantes de massa falida.
mediante comunicag1o ao juizo competente.

$ 2e As despesas realizadas com as providflncias de que trata
este artigo ser6o reembolsadas pelos proprietirbs dos bens e,

em caso de faldncia, constituir\o cr*ditos ertraconcursais a

serem pagas pela rnassa.'

Por todo exposto, Concession6ria requer a urqente intimaceo do

Termos em que,

pede deferimento.

r€tiroda dos eouigomentos de sua propriedade do complexo aerooortu6rio. no orazo de 1O
(ouinze) dias. sob pena de remocSo dos referidos bens. devendo qualquer valor desoendido
por esta Concessiondria oara esta finalidade a ser. oportunamente. reembolsado oela Massa
Falida.

W*
ilaria Carvalho Miranda

OAB/RJ no 150.690

Concesslondrla do Aeropolto lntsrnacionrl de GuarulhG S-A.
Rodovia H6lio Smidt, s/n - cxp.3101
Guarulhos - SP - CEP 07190100
www.gru,com.br

36o Paulo, 18 dodeze
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outorgante: ConcsssIoN,{RIA Do AERopoRTo INTERNACIoNAI DE GuARUUros S.A., sociedade por ag6es, com sede
na Rod. Helio Smidt, s/ne - Aeroporto Internacional de Sio paulo,/Guarulhos - Governador Andr6 Franco
Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de Sflo Paulo, CEP 07190-100, inscrita no CNpf/MF sob o nq
15.578.569/0001'06, neste ato representada pelos seus Diretores Executivos, GusrAvo Somns FrcuErREDo,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade ne 94230125 IFP/Rf e inscrito no CpF/MF sob o ne
018.382'587-0l,eMoNlcADACRUZLAMAs,brasileira,solteira,portadordacarteiradeidentidade ne63652464
IFP/Rf e inscrita no CPF/MF sob o n0 888.170.837-04, ambos com enderego na Rod. H6lio Smidt, s/ne -
Aeroporto lnternacional de Sio Paulo/Guarulhos - Governador Andr6 Franco Montoro, Guarulhos/Sp
{"Outorgante"l, constitui seus procuradores, doravante denominados conjuntamente como Outorgados e
individualmente como Outorgado:

Outorgados: FtAvIA M0NTETR0 DE BARRos Soro, inglesa, solteira, portadora da carteira de identidade ns
102285 OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o ns 069.153.757-10; ANA MANA DE CAsrRo Rovlr, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/sP sob o ns tgz.zg} e no cpF/MF sob o ne zr6.7gg.rzg-6s; cyr,rrHrA EMy
Teualusuxu, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o ne 237.305 e no CpF/MF ne 80?.729,098-
31; GISELE CRUscA" brasileira, solteira, advogada, inscrita na OABISP sob o ns 209.90+ e no CpF/MF sob o ns
260.130.788-90; MARIADEFIGUEIREDo CARvltLHo MIRANDA, brasileira, casada, advogada, inscrita na 0AB/RI sob
o nq 150'690 e no CPF/MF sob o ne 085.755.827-71; PRtscIrA HELENo MoNoz, brasileira, djvorciada, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o na 402.776 e no CPF/MF sob o ne 351.485.368-10; Mnruna GoNgALvEs RrcARDo,
brasileira, solteira, inscrlta na OAB/SP sob o ne 472.765 e no CPF/MF sob o nq 444.453.538-50; Annn6 Fnr,rpr
Pnouro, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o ns 375.920 e no CPF/MF sob o ne 37A.ZZ1.73}-L2, At{A
CAR0UNA RUA RoDRIGItEz RocHEDo, brasileira, casada, inscrita na OAB/RI ns U9.290 e no CpF/MF sob o ne
082'559.597-50, todos com enderego comercial na Rod. H6lio Smidt s/na, Aeroporto Internacional de Sdo
Paulo/Guarulhos - Govemador Andrd Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de Sio paulo, CEp
07190-100.

Poderes Outorgados: Representar a Outorgante para o foro em geral e perante as autoridades e 6rg5os
governamentais da administragio priblica, para realizar a defesa dos interesses da Outorgante em processos
judiciais ou administrativos de natureza contenciosa, conferindo poderes da cliusula ad judicia, podendo, para
tanto praticar todos os atos do processo, inclusive receber citaEio inicial, confessar, reconhecer a proced€ncia
do pedidq transigir, deslsdr, renunciar ao direito sobre que se funda o processo, receber, dar quitagio e firmar
compromisso e tudo o mais que for necessfrio para o fiel cumprimento do presente mandato.

Esta procuragio 6 vilida de 01 de janeiro de 2019 por prazo indetermlnado, ou at6 que cesse o vlnculo
entre a Outorgante e os Outorgados, ficando expr€ssamente vedado o substabelecimento,

" GustavoSoa

19 de dezembro de 2018.

GUARULHoS S.A.

f TABETIAO DE ttOTAS DA DE GUARUI.IiOS. SP T

av. Dr Insr.o P.nk!do, 6Stt1 ' C.ntrir ' : Cr09{,000 .Ll.: il l)
Badosa Bordini.Tabellio

, \iYtir:!.li&4onilrtr-i.n Dt

i..!nhrG! P* !.r.t Z Ft.r.(.1 ll|l VALOI

.,r! GUSTAVO FIBIJ€IFEOO E IPNICA

5.lo(t):
L

cnssrn LouRoES

Proc luridico Contencioso nq 06
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COTCCSSIOT.IARIA O9 16*O*RTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.
ClrtPJttF: t 0.d78.969r000t {6

NIRE: 35.3@.1t38.264

ATA DA AgsEtrBLEtA oERAL xrmonoriArul
REALEADA EM 07 DE DEZETBRO OE 2OI7

t' Data' Hora e Local: Dia 07 de cbzembro de 2o17, * 14 hora6, na s€de social da concessionaria do
Aer€potto Intemacional. de Guarulhos ("Cgncess!C!€fia1, localizada na Rodovia H6lio Smidt, s/no,
Aeroporto lntemac'lonal de 56o Paulo/Guarulh6 - Govemador Andr€ Franm Monbro, na Cidade de
Guarulhoe, Estado de 56o Paulo, GEp 0719$100.

2- convocacio: convocaqSo redizada nos tem6 do artigo 124 S1o, inciso l, da Lei no. 6.4o4, de 15 dE
dezembro de 1976 ('Lei das Sodedacb€ An6nimas'), sendo as convocag6es publicads no Dierio Oficial
do Estado de s6o Paulo e no jomal valor Economico nos dias 22, 23 ez4 & novembro de zo17_

& E@a: Acionistas repreentando 100% do capital social da Crcmpanhia, confome rwistps lavrados
no livro de p€senga de acionisbs assinado e arquirrado na sede da Compenhk, estando precente como
convidada a Sra. Ana Patsicia Cameiro Bemardes da Gama, mernbro do Conselfro Fiscal e Marcelo
Alexandre Gianasl, secrdenb da reuniao.

4- USg: Pres'rdents Flavia MonEiIo de Baros sdo Gareia Rosa; e Secre{griol Marcdo AlexandrE cianasi.

5' Ordem do dia: Oellbet!|r sobre (i) aumento de capibl soctal e emissio de novas ag6es em GRU no valor
de R,F &49.999.998,5'4 (oitocenbs E guarenta e nove milh66, no\recenbs e novenra e no\re mil.
nove@ritos e noventa e oib reab e cinguenta e quatro centaros); (ii) auncnto clo capital autorizado de
GRU em monEnte equtualente ao do aumento do capital soclal conforme o i€m (i) acima; (ili) a alteragao
do Attigo 50 aput e par6grafo ? do Estatuto Sodrl da Conce€sionaria, diante do aumento do capital
s€ial subscfito e integralizado, bem corno Oc capibt aubrizado da Companhia; e (iy) Consoli&gao do
Estatuto Social.

6' Assuntc e Delitreratrdes: Os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votoE dos presentes e sem
quaisquer restl:96e3, a la\natura da preeente ata sob a brma sum&ia e a sua publicagio com a omisseo
das assinaturas dos acionistgs. Examinadag ag ma€rias constantes da ordem do dia ici deliberado por
unanimidade de votos dos presentes e sem |E6salva6, o seguinte:

5.1- Aumento de oapital sociat e omiss6o de novas ag6€e em GRU: Os acionbtas aprovaram o
aumento de capital social, m montante total de R$ 849.S99.S99,S4 (oitEcentos e quarenta e nove milh6es,
no\recenbs e noventa e nove mil, no/ecentc e no\renta e oito rgab e cinquenta e quafo centa\ros), ou
seja, d! RIE 1.774.558,095,00 {um bilhgo, Eetecento€ e seFr*a e quatro quinhentos e cinquenta
e oito mil e noventa e cinco reais) pgB: RS 2.624.558.0S1,54 (dois bith6es, e vinte e quetso
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milhdes, quinhentoE e cinquenta e oito mil, novEnta e tr€s rcais e clhquenia e quatto centavos), mdiante

a emissio de 1.103.896.102 (um biltEo, cento e tres milh6es, c,itoaenbs e noventa e seis mil, cento e

duas) apdes ordingrias, escriturais e sem valor norninal, p€ssando @: 1.929.645.573 (um bilhao.

no\recenb€ e vlnte de nore milh6es, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentas e setenta e t€6) a90e€

ordinerias, escriturais e sem valor nominal mra 3.033.541.tr75 (fiEs bilh6es, trinta e t€s milh6es,

quinhentos e quarenta e un mil, seiscentos e s€ltenta e cinco) ag6es ordinArias, escfiturais e sem valor

nominal. O pego de ernissao das ag6es ioi ftxado ern R$ 0,77 (setenta e sete centaros de reaD, tendo

em vista o ottimo pat|imonio llquido con€bil da Conc€ssiondria positivo, apurado no ano 2014. O aumento

de capital serl inbgralizado mediante aporte de capibal pelos Acionisias, na proporeeo cle suas

participagses acion{ri*. Pelo Acionista Aempofio de Guarulhos Participg6es SA ("GRUPAR") serSo

subscritas 562.987.012 (quinhento€ e sessenta e dois milh6es, novecer{os e ofFnta e sete mil e dee)

a96es ordin6ri*, no yalor de R$ 1133.499.99S,24 (quatocento€ e trinta 6 bCs milh6es, quatrocento6 e

noventa e nove mil, no\reoentos e no\renta e nove reais e vinte e quaho Centavc), cuja subscrigao 6

realbada na pr€sente clata (Boletim de Subecrig6o em Anerc - Anexo ll) e cuja integral'lzagao sera

reaflzada em 12 de dezembro & 2017 (data da integralizaeAo). Pelo Acionista Emptesa Brasileira de

In&aeetrutura Aeroportuaria CINFRAERO) sereo subscritas 540.909.090 (quinhentos e quarenta

milhoes, novecentos e no\re mil e nwenta) ag6es ordin6rias, no valor de R$ 416'et99'999'30 (quatrocentos

e dezeseis milh66, quafo€ntos e noventa e nove mil, novecenios e n6/enta e nove reais e trinta

centavos), arja subscrigao 6 rcalizada na prssentre data (Boletim de Subecrigao em Anexo - Anexo lll) e

integratizagao ser6 reallzada em'12 da dezetnbto de 2017 (data da integralizagao).

5.2- Aumerso do capital aubrizado de GRU em montante equivalente ao do aumento de cepltal:

Em decor€ncia do quanio aprovado no item 5.1 aoirn-a, os A6ioniEta€ apro\raEm o aumento do capital

autorizado de GRU em montante equival8nte ao aumenb do capital social, pGsando, desta fiorma, glg:

R$ 1.955.000.000,00 (um bilt€o, norecEnios e cinquenta e dnco milh6es de reais), oara: R$

2.624.558.093,54 (dois bih6es, seiscentos e vinb e quetm milh6es, quinhentos e cinquenta e oib mil,

nover*a e fes reais e cinquenta e quato centa\os).

S,3- Alteragao do EstEtuto Sstal: Os ac'ronistas.aprc\raEm e alteraeao do Artigo 5o caput e parSgr#o

20 do Estatuto Social da Concecs'ronSrira, diante do aumento do capital subscrib a integralizado, bem

como do capital autorizado da Compenhia, que pa$a€o a vigorar com a seguinte nova reda9ao:

"Arligo f - Atttgo 5' - o ceprta/ subsc/ifto e tcr'lahrcn/e- intug,.ailizarJo 6 de R$ 2.624.558.O93,54 (dob

Oirt6es, se.btenfos e vinte e q@t o mdh6p,s, ryhhentos e dnquAnla e oi|]o mil, noventa e fr€s rEais e

cinquen16 e quafio etilavos), divido en 3-Nt3.U1.675 (his ldr6es, filnta e fi€s milh6es, quinhentos e

guarcfia e um m4 serscenfos e setenla e cina) a@es odlinilfurs, escrdurais e sem vabr nominal

(J

Padarafo P - A @mpanhia eFiH aulodzada a aumeq/'daro @pital ffiial' de refoma

eshd6da, na fona do artigo 768 da Lei das Soctbdades por A@5 at€ o o93,s
(dois bilh&s, seisc€ntos e vinte e quatro mlth&s, quinhenbs e cinguenh e cit0

. Z7n-

I z0t8
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e cinq.Enta e quatn cenfavos), pu ddiba@ & confitho de Admini@o, a quem @npetiti

eslabolecer as cord46es de emrsseo de a@s, indusive a quantktade de a90es a *tem emi&a& a

prcgio de emiss€,o, o pnzo e forma de 'ntegrallza6o, furn corno as demars cot dbdes e Nocgdimentos

refe'€fttes a ada enis56o."

S.+ Consolidagao .b Eslatuto Social: Fha aprovada a consolidagio do Estatuto Social da

Concessioneria, com a alteragao deliberada e aprovada acirna, passando o EsHuto Sociai a vigorar na

forma do Algtrgl a plesente A,t4 devidamente rubricada e aprovada, por unanimidade, pelos Acionistas.

Z- Encerremento: Nada mais havendo a batar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a

presente ata, a qual, depo'ts de ltila e aprovada, foi assinada pelos prcsentes Guarulhos, O7 '12.2017.

Mesa: Fl.via Soto - Presidente e Marcdo Gianasi - SecreHrio. Acionisias: A€roporto de Guarulhos

Participagoes S.A e INFRAERO - Empresa Brasileira de lnfraesfutura Aercportudria.

Certifico que o presente er)drato € copb fiel da Ata lavrada em livro pr6prio.

Guarulhog, 07 de deuembro &2017.

Garcia Rea

JUC6o-
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CONCESSIONAHA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S'A"

CNPJIMF: 1 5.5t856S/0001'06

Nl RE: 35.300-1138.25-4

ANEXO t A ITI OI ASSEIIBLEIA GERAL EXTRAORD]NARIA

REAUZADA EM 07 DE DEZEMBRO 2017

ESTATUTO SOCIAL

DA

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A'

Capitulo I

Da Denominagao, Sede, Oblelo Social e Duragio

Arligo lc - A Concessiondrh do Aeroporto lnternacional de Guarulhos S.A. ('Compg!.hbl 6 uma sociodade

an6nima de propdsilo especifico, de capital autorizado, regida Por este Estatuto Social e pelas disposiedes

legats qu€ lhe forem apliceveis, em especial pela Lei ne 6.404, de 15.12.1976 e suas alteraq6es posteriores ("tgi

das Sociedades oor Ac6es").

Artigo 2c -A Companhia tem sua sede e loro na Cilade de Guarulhos, Estado de Sao Paulo, na Rodovia H6lio

Smidt, sinc, Aeroporto Internacional de Sao Paulo/Guarulhos - Governador Andr€ Franco Montoro, CEP 07190-

100.

paraorafo Unico - A Companhia podera abrir, transferir e fechar flliais, escrit6rios e sucursais em qualquer

lugar do territ6rio nacional, por detiberagSo do seu conselho de Administragao, observado o djsposto

neste Estatuto Social e nas disposig6es legais cabiveis'

Artigo 3c - A Companhia tem por objeto social espeeitica e exelusivamente:

(i)aprestag€odeservigospfb|icosparaaampliagao,manuter$eoeexp|oragiodeinftaeslrutura
aeroportueria do Aeroporto Internacional de s6o Paulo / Guarulhos, localizado no Municfpio de

Guarulhos, Estado de s6o Paulo, e do respectivo comPlexo aeroportu6rio, tal como delinido no contrato

de concessdo ("s4!llgp-de concessfu) celebrado com a Agencia Nacional de Aviagao civil - ANAC

CANAA'), objeto do Edital de Leilao nc 22011 promovido pela ANAC;

(ii) a constituigao de subsidiarias integrais para a execug6o de atividades compreendidas no seu obleto'

que se recomerlde seiam descentralizadas;

(iii) a importagao de bens e servigos necessarios a

G r,,r ..,; t, 
^ -

execugSo de atividades co

(iv) o exercicio de outras atividades afins ou correlatas ao seu
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Artigo 4e - O prazo de duragSo da Gompanhia 6 indeterminado-

Capllulo ll
Do Capital Social e &s Ag6es

Artigo 5e - 0 capitat subsaito e totatmente integralizado 6 de R$ 2.624.558.093,54 (dois bilhdes, se,scentos e

vinte e quato millld/es, quinhent}s e Cinquenta e oito mil, noventa e tr69 rcais e cinquenta e quatro centavoi)'

divido em 3.033.541 .675 (tt6s bilh6es, tinta e tes milh6es, quinhentos e quarcnta e um mil, seiscentos e setenta

e cinco) agdes odinArias, esctitwais e iem valor nominaL

paredraio 1q - As ag6es da companhia sao escriturais, mantidas em conta de dep6sito em nome de seus

titulares, junto a instiiligao financeira dovidamente zutorizada pela Comlssao de Valores Mobiliarios

(.cvM') a prestar este servigo, podendo ser cobrada dos acionistas a rernuneragao de que lrata o $ 3e

do arttgo 35 da Lei das Sociedades por Aq6es.

paregrafo 2q - A Companhia e$e adorizada a aumenlar o capital social, independentemente de reforma

estatdaria, na Jorma do artigo 168 da Lei das Sociedades por A96es, at6 o limite R$ 2.624.558'093'54

(dois bilh6es, seiscentos e vinte e quatro milh6es, quinhentos e cinquenta e oito mil, noventa e trcs reais

e cinquenta e quato centavos), por deliberagio do conselho de Administra€o, a quem competire

eslabelecet as condigdes de emissao de a96es, inclusive a quantidade de aq6es a serem emitidas' o

prego de emisseo, o prazo e lorma de integralizaqao. bem como as demais condigoes e Procedimentos

refer€nles a cada emissao.'

paraorafo 3e - As emiss6es e colocag6es de ag6es e debAnlures conversiveis em aQ6es observarao o

direitodepre|erenciaasseguradoaosacionistas,contormediscip|inadope|oartigolTldaLeidas
Eociedades por Agoes. Este dheito de preferencia, no enlanto, por deliberagao da Assembleia Geral'

poderi ser excluido ou ter seu prazo para exercicio reduzido, na emissao de aQ6es ou debcntures

conversiveis cuia colocaqio seja ieita mediante venda em bolsa de valores ou por subscriQao piblica ou

ainda mediante permuta de a96es em oferta p0blica da aquisigao de controle, nos termos estabe|ecidos

no artigo 172 cla Lei da$ Sociedades por A06es'

pardora{o 4e - E vedada a companhia a emissao de ag6es preierenciais ou pa es benelicierias, bem

como de b6nus de subscrigio.

par'orafo 5e - Nos casos em que o aumento de capital sociat resulte em diluig6o da participagio de

qu"quo ao. acionistas, a lixagdo do preg'o de emissdo das a96es 9*"le l':l:':T'"1
, observar

Sociedades
qu(lr!|usr ?c >. ,

o crit6rio do patrimonio |iquido constante do inciso lI, paragrato 10, do artigo .|7"o.9?tj

por Ag6es.
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Par6orato 6e - Se qualquer dos acionistas discordar da adoQao do crit€rio estabelecido no Pardgrafo 5e,

o prego de emissao das ae6es sera fixado observando-sa o seguinte proced:menlo:

(a) O Conselho de Administragao, a pedido do acionista que discordar, indicarf 3 (1r&) instituig6es

financeiras ou empresas especializadas na prestaeao de servisos de avalia$ao e correlatos, reconhecidas

inlsrnacionalmente neste campo de atividade, no prazo de 15 (quinze) dias;

(b) O acionista discordante deverd, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data da comunicacao da

indica0ao do Conselho, escolher uma das 3 (tres) instituig6es indicadas pelo Conselho; e

(c) A instituiqao ou empresa escolhida pelo acionista discordante deverA, no prazo de at6 30 (trinta) dias,

contados de sua contrataqao, apresentar um laudo de avaliagio para c6lculo do prego de emissao das

aqoes ("Laudo de Avaliacao).

ParAqrafo 7c - O acionista que discordar do laudo de avalia0ao dever6, no periodo de at€ 7 (sete) dias

ap6s o recebimento do laudo, notificar os demais acionislas e o avaliador, detalhando os motivos da sua

discordancia. O avaliador tere 10 (dez) dias ap6s o recebimento da notificaqdo para modilicar ou confirmar

o seu laudo original, devendo notifiear os acionistas nesse periodo acerca da sua condusao. ApOs tal

revis6o, o Laudo de Avaliagao ser6 considErado tinal e vinculante para a determinagao do prego de

emissao de a06es da Companhia.

Artigo 68 - O capital social 6 representado exclusivamente por aq6es ordin6rias e cada agao dar6 direito a um

voto nas deliberagdes dos acionistas nas Assembleias Gerais.

Capilulo lll
Da Assembleia Geral

Artigo Zq -A Assembleia Geral, que 6 o 6195o deliberativo da Companhia, reunir-se-e ordinariamente uma vez

por ano e, extraordinariamenle, quando convocada nos lermos da lei ou deste Estatuto SoCial.

par6orafo 1q - Salvo qu6rum especial estabelecido pela legisla€o em vigot e observado o previsto no

Artigo 12 deste Estatuto Social, as deliberagoes da Assembleia Gera.l serSo tomadas por maioria de votos

dos oresentes.

paraorato 2e - A Agsembleia Geral s6 podera deliberar assuntos da ordem d0 dia, constantes clos

respectivos editrais de convocagao.

Artigo 9e - A A$sembleia Geral ser6 convocada na seguinte ordem:
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(i) pelo Presidente do Conselho de Administragao;

(ii) por um do$ demais membros do Conselho de Administragao, nos casos de ausencia ou impedimento

do Presidente:

(iii) pelas pessoas legalmente habilitadas nos termos da Lei das Sociedades por 496€s.

ParAqrafo 0nico - As Assembleias Gerais ser6o convocadas na forma da Lei das Sociedades por Ag6es

e, cumulativamente, mediante carta prolocolada com aviso de recebimento, fax, ou por qualquer outro

meio eletronico com comprovagao de recebimento, a ser encaminhada a cada um dos acionistas da

Companhia. A convocagao devera conter dala e horArio previstos para realizacao da Assembleia Ceral,

ordem e toda documentageo de suPorte, se houver.

Artigo '10 - Compete, privativamente, e Assembleia Geral:

(i) tomar as contras dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrag6es financeiras;

(ii) deliberar sobre a destinagao do lucro liquido do exercicio, a distribuigao de dividendos e o pagarnento

de juros sobre o capttal pr6prio;

(iii) eleger ou degtituir, a qualquer tempo, os mernbros do Conselho de Adrninistraqao e do Conselho

Fiscal; e

(iv) fixar a remuneragSo dos membros da Diretoria, do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal.

Artigo 1l - Os acionistas poderao lazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituido ha

menos de um ano, que seia acionista ou administrador da Companhia ou advogado'

Artigo 1A - A Assembleia Geral deliberard sobre as mat6rias previstas na Lei das Sociedades por A96es' bem

como as previstas neste estatuto como de sua compefencia, sendo certo que as mal€rias abaixo anoladas nao

poderdo ser aprovadas sem que hala consentimento expresso e por escrito da acionista Empresa Brasileira de

lnfraestrutura Aeroportuaria - Inlraero ("!g!g4gg";:

(i) alterageo do valor do capital autorizado, ou a redugao do capilal social;

(ii) alteraqao do Estatuto Social da Companhia, com excegsO das alterag6es decorrentes de aumento de

caDital social;

(iii) decisao de liquidag6o da Companhia, com excegao na

deconente de fato que resulte em encampagao (uma

Contrato de ConcessEo

oor Fato do Poder

de 90Concedente'), quando as Partes terao a opqdo, mediante
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(nOventa) dias a oura Parte, de determinar a liquidaQeo da Companhia, ap6s o que prontamente tomarao
todas as providdncias necess6rias para efetivar tal liquidagdo;

[iv) formageo de qualquer parceria, cons6rcio, joint venture ou empreendimento similar;

(v) operacao de fus6o, cisio, lransformagSo, incorpora9ao de ag6es e cis5o parcial, da Companhia;

(vi) contratageo de qualquer endividamento que nao seja vinculado a realizagao dos investim€ntos
previslos no Plano de Exploragao Aeroportuaris (PEA).

Pareorafo le - Nos termos do Edital de Leilao ne 2!2011 da ANAC, a Infraero devera se abster de votar
com rehgao a aprovageo de qualquer aditamento, modificagao, ren0ncia ou execugio do Contrato de
ConcessAo.

Peraqrafo 2q - Qualquer manifestagao de veto por parte da Infraero dever6 ser devidamente iustiticada.

Gapitulo lV
Da Adm inistrageo da Companhia

Seeeo I

Dos 0rg6os de Adminisilra9eo

Subsegeo I

Das DisposigSes Gerais

Artigo 13 - A Companhia sere administrada por um Conselho de Administragao e uma Diretoria, com os
poderes eonleridos em Lei e por este Estatulo Social.

Fardorafo 1e - A remuneragao anual global dos membros do Conselho de Administraeao e da Direloria
serd fixada anualmente pela Assembleia Geral, competindo ao Conselho de Administraceo deliberaf
sobre sua respestiva individualizagao.

Pariorafo 2e - Os membros do Conselho de AdminbtragAo e os Diretores tomario posse nos termos da
Lei das Sociedades por Ag:oes, e observardo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigagdes e
responsabilidades conlemplados na referlda lei.

Paraqrafo 3s - A investidura nos cargos far€e-A por lermo lavrado 6m livro pr6prio, assinado pelo

administradof empossado, dispensada qualquer garantia de gestao.

Pari'grafo 40 - Os administradores permanecerEo em seus cargos at6 a posse de'

$,7:,i[*+vo,".
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Subsegeo ll
Do Conselho de Administragao

Composigao

Artigo 14 - O conserho de Administragao 6 composto de, no minimo, 5 (cinco) e, no m6ximo, 9 (nove) membros,eleitos 6 destituiveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de at6 2 (dois) anos, considerando-se anoo periodo compreendido entre 2 (duas) Assembreias Gerais ordin'rias, permilida a reereigao.

Paraqrafo 1a -o acionista Aeroporto de Guarulhos Participagoes s.A. (,,Acionista prMado,,) e a Infraeroelegereo os membros do conselho de Administragao, proporcionarmente a suas participag6es no capitalsocial votante da Companhia.

Pardorato 2q - Em qualquer hipdtese, deve ser assegurada ao Acionista privado a eleigao da maioria dosmembros do conserho de Admini$ragao, sendo que: (i) a rnfraero tere dheito a ereger, no minimo, ummembro, quarquer que seja sua participagS' societ6ria na companhia; e (ii) os empregados dacompanhia terao o direito a eleger um membro, nos termos do paragrafo 0nico do enigo 1rto da Lei dasSociedades por AG6es.

Par4orafo 3! - Na Assembleia Geral que eleger os membros do conserho de Administra€o seraescolhido seu President€ e respectivo suplente. derrenoo esre sutrgtituir o primeiro em suas auscncias ouimpedimentos, bem como no caso de vacancia.

Anigo 15 - serd imediatamente convocada a Assembleia Gerar para ereigao cros substitutoe nas seguinleship6teses: (i) vacancia de cargo de membro do conselho de Administragao que resurte desproporgao nacomposigao do 6rgao nos lermos do previslo no Paragrafo 10 do Artigo 14; (ii) vacancia oo membro indicadopela Infreero ou do representante dos empregactos nostermos previstos no par6grafo 20 do Artigo 14; ou (iii) on0mero minimo de membros d.o conserho o" eorini"tr"iao previsto no cEput do Artigo 14 passe a ndo seratendido' o mandato do conselheiro substituto vigorara at6 o termino do mandato do conseheiro substituido_

Pardorafo onico * Ern caso de necessidad€, o acionisla que tiver indicado o membro vacanre poderiiindicar outro conselheiro para subslitui-ro, at6 a rearizagao da pr6xima Assembreia cerar.

Funcionamento

#ill,Jl;*l:f"l::::"i:::1,_:T"-1"_*1.-*_a, ordina'amente, pero menos uma vez por trimesrre, e,extraordinariamente, sempre que convocado na forma deste Esfatuto Social. ?q

::::::""':':TT:'1:'--i-"-t-!:inco)dias'suandoextraordil;;;';3

T$..,.ii:'

entregus a oada um dos membros, em maos, por meio de fax,

ps+
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confirmaeeo de recebimento, ou carta registracta com aviso de rec€bimento. As mal6rias a serem

incluidas nas pautas das reunioes do Co|raelho de Adminislraqao devem ser disponibilizadas aos

conselheiros, .iuntamente com a documentagao para a an6lise.

pari$rafo I - As convocag6es contereo, al6m cla data, hora 6 local da reuniao, a ordEm do dia'

dispensada a convoca$eo nas reuni6es em gue se verifique a presonga da totalidade dos Conselheiros.

parqqrafo 3! - Podere, axcepcionalmente, ser reduzida a anteced€ncia minima de convocaeao, na

hip6tese de realizapdo de reuniao objetivando a continuidade de discussoes de matdrias incluldas na

ordem do dia, por6m nao deliberadas em reuni6es anteriores, desde qle presenles os mesmos

conselheiros oresentes na reuniao anlerior'

par6orafo 40 - As reuni6es do Conselho de Administragao ser6o convocadas ordinariamente por seu

presidente e, exiraordinariamenle, por, no minimo, quatro outros membros, e serao instaladas com

qu5rum minimo de metade mais um da totalidade de seus membros.

parAorafo E! - As reuni6es do Conselho de Administragao poderAo ser realizadas por confer€ncia

telef6nica, video corrierencia ou por qualquer outro mdo de comunicagdo, sendo facultada, ainda, a

manifestagSo na reuniao por meio da submissdo pr6via de voto por escrito ao Presidente' As reunides

realizadas em observancia aos termos deste Paragrafo serio consideradas como realizadas entre os

oresentes.

ComPetencia

Artlgo t? - Al6m das mat6rias previstas em lei e neste Estatulo Social, a deliberageo acerca das seguintes

rnat6rias flca reservada a competgncia exclusiva do Conselho de Administraeao, por voto afirmatMo da maioria

dos membros Presentes, entre glas:

(i) eleger e deslitulr os membros da Direloria e atribuir-lhes suas fung6es' al6m daquelas ie previstas

neste Estatuto social;

(ii) fixar a remuneragao individual dos adminislradores, resPeitado o valor global anual fixado pela

Assembleia Geral;

(iii) aprovar a abeftura, transferencia ou extinQao de qualquer lil'ral, ag€ncia, escrit6rio ou quaigquer oulros

estabe|gcimentos em nome da Companhia em qua|quer parte do territdrio nacional;

(iv) fiscalizar a gesteo da Diretoria, examinar, a qualquer tempo' os livros da comoanhia, solicitar

iniormaqoes sobre contralos celebrados ou em via de celebragao' e

(v) convocar a Assembleia Geral

Sociedades Por Agoes;

Lei dasquando julgar
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(vi) aprovar o aumento do capital social da Companhia nos limites do capital autorizado, contorme previsto

no Paregrafo 20 do Artigo 50 do Estatuto Soaial;

(vii) manilestar-se sobre o relat6rio da administrageo e as contas da Diretoria;

(viii) aprovar o plano de negdcios;

(ix) aprovar o orgamento anual:

(x) aprovar a realizagao de qualquer investimento que nao faQa parte do orgamenlo anuai da Companhia,
com valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhoes d6 Heais);

(xi) aprovar, previamente, a celebragio de conlratos p€la Companhia envofuendo montanta superior a Rg
5.000.000,00 {cinco milh6es de Reais) isoladamente ou em conjunto de alos da mesma natureza
realizados num mesmo exercicio social:

(xii) aprovar, previamente, a contratagao e/ou modificagao dos termos e condig6es de qualquer tipo de
financiamento contratado pela Companhia;

(xiii) nomear ou trocar a entidade responsevel pela realizaqao de audiloria externa da Cornpanhia;

(xiv) celebrar qualquer contrato, acordo, arranjo ou compromisso com qualquer parte relacionada dos
acionistas ou alteraqeo ou aditanEnto de qualquer deles;

(xv) aprovar a verda. translerencia ou alienagio de ativos da Companhia com valor superior a Rg
1.000.000,00 (um milh8o de Reais), ou conespondenle a */o (dois por cento) da receita liquida da
Companhia, o que for menor, se,ja por meio de uma 6nica operagao ou por uma serie de operag6es, inter-
relacionadas ou nao, excelo pela alienagao de ativos nio mais necess6rios ou 0teis na condugao dos
neg6cios da Companhia que seja feita pelo seu justo valor de mercado;

(xvi) aprovar a emissao de garantias em nome da Companhia;

(xvii) aprovar a alteraqao do Contrato de Concessdo;

(xviii) aprovar as emissoes de aioes at6 o limite previsto no Artigo S, Paregrafo 2e, deste Estatuto Social,
inclusive a quantidade de ag6es a serem emitidas, o preqo de emiss6o, prazo e

bem como as demais condiQoes e procedimentos reierentes a cada emiss6o; e

(xix) demais mat6rias que n6o seiam, por iorca de lei ou d6te Estatuto Social,

Geral ou a Diretoria.

9;ff.'.9'',1'"0u"'
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Artigo 18 - As mat6rias constantes dos incisos (xiii),
o consentimento expresso e por escrito da Inftaero.
indicados.

(xiv) e (xv) do artigo 17 nio poderao ser aprovadas sem
independentemente do voto dos Congelheiros oor ela

Paraorafo le - A maniiestag6o de veto por parte da Infraero, em qualquer hip6tese, devera serdevidamenle justif icada.

Pardoraio ? - Na hip6tese do inciso (xiv) do artigo 17 esta prerrogativa somenle podere ser exercida emoperagdes fora do6 termos e condigdes de mercado.

Artigo 19 -Todos os conselheiros terao amplos poderes de fiscalizagao, podendo, a qualquer tempo, mediantesolicitaeeo a Diretoria, pedir esclarecimentos ou solicitar quabguer documentos relativos a companhia, sendoceno que lodas as intormaqdes ou documentos fornecidos aos conserheiros indicados pero Acionista privado
deverao ser imediatamente fornecidos om igual posigao ao(s) conselheiro(s) indicado(s) pela Infraero e pelosempfegados, com antecedCncia de quinze dias das deliberagoes.

Par6orafo 0nico - os seguintes documentos permanecerao a disposigao dos acionsras na sede dacompanhia: (i) contratos firmados pela companhia e suas partes relacionadas; (ii) acordos c1" acionistase/ou de voto firmados enfe os acionistas da Companhia; e (iii) documentos relalivos a quaisquerprogramas de opgoes de compra de ag6es, titulos ou outros valores mobiliarios de emissao daCompanhia.

Artigo 20 - o(s) membro(s) do conselho de Administragao indicaclo(s) pela Infraero devere(ao) abster-se devotar com relacao a aprovagao de qualquer aditamento, modificagao, renrlncia ou execugao do contrato deConcessdo.

Artigo 21 - os membros do conselho deAdministragao deverao aprovar um c6digo de Etica e comporiamenlocom o objetivo cre esraberecer as regras de conf idenciaridade, comportamenro, impedimentos eresponsabilidade aplicaveis ao Conselho de Administragao.

Par6orafo Unico - os membros do conselho de Administragao dever6o aprovar tambem os seguintesdocumentos: (i) regimento intemo para o conselho de administragao; (ii) regimento interno da companhia;e (iit) c6digo de 6tica da Comoanhia.

Subsegio lll
Da Dil€toria

Composigeo

Artigo 22 -A Diretoda 6 composta por, no minimo, 2 (dois) e, no maximo, 6 (seis)

/r;f it,:ta
"4,-.'j.r

considerando-se ano o perlodo oompreendicto entre Z (duas)

ort-
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Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relacoes com Investidores e at6 4 (quatro) Diretor€s, sem designagio

especifica, permilida a reeleigeo e a cumulaeao de cargos.

Par6orafo 1e - Os membros do Conselho de Administragao, at6 o maximo de |/3 (um tergo), poderao

inlegrar a Diretoria.

Paraorato 2q - Os Diretores serao ebitos pelo Conselho de Administragao, entre profissionais de

reputagao ilibada e de not6ria competCncia tdcnica e adminislEtiva.

Paraorafo 3a - A investidura no cargo de Diretor far€e-a mediante assinatura do respectivo termo de

po$ge, lavrado no Livro de Atas de Heuni6es da Diretoria, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem i
sua eleigao.

Par6orafo 40 - Ao final de seus mandalos os Diretores permanecerio em seus cargos a16 a posse dos

novos Diretores.

Pareoraio 50 - Em caso de vacAncia definitiva de cargo da Diretoria, o subtituto sera eleito nos termos

dos procedimentos previstos neste Artigo. SerA imediatamenle convocda reuniao do conselho de

AdministraFo para eleigSo do substituto na hip6tese de a Diretoria passar a ser composta por apenas

um Diretor em decon€ncia da vacAncia de qualquer cargo.

Competencia

futigo 23 * Competem a Diretoria as atribuig6es tixadas em lei e as tungdes que lhe forem atribuldas Pelo

Conselho de Administragao e neste Estatuto Social, incluindo:

(i) propor ao Conselho de Administragao as diretrizes fundamentais, dentro dos obletMos e metas da

Companhia, para exame e deliberagSo;

(ii) coordenar a execuglo do Plano de Neg6cios da Companhia;

(iii) deliberar sobre, no imbito de sua algada, os criterios rehlivos aos cargos e sal6rios e ao regime

disciplinar dos empregados da Companhia;

(iv) elaborar e apr€sentar ao linal de cada exercicio social as demonstrag6es financeiras, na forma da Lei

das Sociedades por Ag6es, instruidas com o parecer dos auditores independentes, para apreciaqao do

Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal, se instalado, e aprovagSo pela $sembleia Gerall

(v) elaborar e propor ao Conselho de Adminislragao o orgamento anual da Cot
s.

(vi) deliberar sobr6 normas e manuais da Companhia reblivos a sua esjrutura

areag de ouvidoria e atendimento aos usuerios clos
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Pareqrato Unico - Adicionalm€nte as fung6es, compe€ncias 6 poderes alribuidoe para cada um dos

Diretores pelo Conselho de Administraeeo quando de sua eleigao, compete especificamenle ao:

a) Diretor President€: (i) dirigir as atividades gerais da Companhia; (ii) orientar, coordenar e supervisionar

o trabalho dos Diretores da Companhia; (iii) convocar e presidir a6 reuni5es da Diretoria; e (iv) zelar pelo

liel cumprim€nto deste E€tatuto Social, das deliberaqSes da Assembleia Geral e do Conselho de

Administrageo; e

b) Diretor de Relag6es com lnvestidores: (i) representar a Companhia perar e os 6rgaos de controle e
demais instituiq6es que atuam no mercado de capitais onds os valores mobr-li6rios de sua emisseo torem

adrnitidos a negociagao; (ii) representar a Companhia perante o p0blico investidor prestando as

informagSes necessarias; (iii) monitorar o cumpfimento das obrigagoes dispostas neste Estatuto Social
pelos acionistas da Companhia e reporEr a Assembleia Geral e ao Conselho de Administraeao, quando

solicitado, suas conclus6es, relat6rios e diligencias; e (iv) tomar as providencias para manter atualizado

o regislro de companhia aberta perante a CVM.

Representaeao

Artigo 24 - Observado o disposlo nesle Estaluto Social, a Diretoria lem os mais amplos e gerais poderes de

representaqao atlva e passiva da Companhla, em iulzo ou tora dele, a admlnistragao e a gestao dos neg6cios.

Pardorato 0nico -A Companhia ser6 obrigatoriamenle representada, ativa e passivamente, por 2 (dois)

Diretores em con.iunto; ou por 1 (um) Diretor em @njunto com 1 (um) procurador; ou por 2 (dois)

procuradores, em conjunto, na torma deste peregrafo:

(a) a representageo ativa e passiva da Companhia em juizo, para receber citagao, intimaeeo ou

notificageo, prestar depoimento pessoal ou realizar atos analogos, caber6 a qualquer dos Direlores ou

um procurador com poderes especilicos nomeados nos termos deste Estatuto Social;

(b) os procurador€s da Companhia se€o nomeados por procuragdo subscrila por 2 (dois) Diretores, na

qual serao expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidad€ do mandato,

sendo vedado o substabelecimento total ou oarcial.

As procuragoes outorgadag pela Companhia terAo prazo de validade limitado a, no meximo, 1 (um) ano,

exceto p6los instrumenlos; (i) outorgados a advogadog para representageo da Companhia em processos

judiciais ou administrativoG; ou (ii) vinculados a contratos de financiamento ou contratos de dividas.

Artigo 25 - E vedado aos Diretores e aos procuradores da obrigar a Companhia em neg6cios

estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de da mesma ou concsder avais.

fiangas e outras garantias que nao sejam necess6rias i conSq. -uqdo



ya:-g

Artigo 26 - A Diretoria reunir-se-d sempre que os inleresses sociais o exigirem e suas reuniSes serio presididas

por um dos Diretores.

paraorafo 10 - As reuni6es ser6o sempre convocadas por qualquer dos Diretores com 48 (quarenta e

oito) horas de antecedencia, mediante comunicagao aos demais Diretores devidamente acomPanhada

da documentagao e demais materiais necesserios i anilise da materia a ser deliberada na reuniSo. As

reuni6es da Diretoria poderao ser realizadas por conferencia telebnica, video conferdncia ou por qualquer

outro meio de comunicaq6o, sendo facultada ainda, aos Diretores, a manitegtagao na reuniio por meio

da submissao pr6via de voto por escrito. As reuni6es realizadas em observancia aos termos deste

pardgrafo ser6o consideradas velidas e eficazes para t'odos os fins.

Paraqrafo 20 - O qu6rum de instataqao da reuniio 6 de 2 (dois) Diretores'

pareqrafo 30 - As deliberagoes da Diretoria se€o tomadas por maioria de votos dos presentes'

paraqrafo 40 - As deliberag6es da Direloria constarao em atas lavradas em livro pr6prio'

CaPiiulo V

Do conselho Fiscal

Artigo 27 - A companhia tere um Gonselho Fiscal p€tmanente, ao qual compete exercer as atribuiQ6es

previstas na legislagao aPlicavel em vigor e ne$e Estatuto social, podendo ser regulamentadas em Regimento

Interno pr6prio aprovado por seus memoros.

paraorafo 1q - o conselho Fiscal sere composto por 3 (tres) membros tilulares e igual n0mero de

sup|entes, e|eitos pe|a Assemb|eia Gera|, que tixara a sua remuneraQao, com mandato at6 a Assemb|eia

Geral Ordinaria seguinte a de sua elei96o, podendo ser reeleitos'

paraorafo 2e - Em suas aus6ncias, imp€dimentos ou nos citsos de vacArrcia os membros do Conselho

Fiscal serio substituidos pelos respectivos suplentes'

par{orafo Be - A lnlraero tere direito a eleger um membro titular e seu respectivo suplente no conselho

Fiscal.

Partorafo 4e - O Conselho Fiscal tera um Presicl€nte' a sar

Acionisla Privado, a quem compete:

(i) convocar e presidir as reunioes, submetendo aos corselheiros"a

os seus memblos Pelo

de ordem
[ii) orientar os rabalhos, manlendo

suscitadas nas leunioes;

em oldem os
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(iii) apurar as vot'ag6es e proclamar os resullados; e

(iv) encaminhar, a quem de direito, as deliberag6es do Conselho Fiscal.

Artigo 28 - O Conselho Fiscal reunir€e-6 em sessao ordinaria uma vez por ano, para aprecia9ao do rehl6rio

da administragao e das d€monstragoes financeiras, €, extraordinariamente, sempre que iulgado necessario.

Par6orato 0nico - Os membros do Conselho Fiscat deverao dbponibilizar, com antecedgncia mlnima de

O0 (trinta) dias I realizagao da Assembleia Geral Ordinaria, manifestagao sobre o relat6rio da

administragao e as demonstrag6es linanceiras.

Capftulo M

Do Exersicio Social, dos Lucros e Dividendos

Artigo 29 * O exercicio social terd inicio em 1s de janeiro e terminarA em 31 de dezembro de cada ano.

BgfASClgl: - Ao final de cada exercicio social, a Diretoria lara elaborar, com ohservancia aos PrEceitos

legais pertinentes, as seguintes demonstrag6es financeiras, acompanhadas das suas notas explicativas:

(i) balango palrimonial;

(ii) demonstracao dos lucros ou prejulzos acumulados;

(iii) demonstraqao do resultado do exercicio;

(iv) demonstraqao dos tluxos de caixa.

pareorafo 2e - Juntamente com as demonstrag6es financeiras do exercfcio, o Conselho de Administragao

apresentare a Assembleia Geral Ordinaria a proposta d€ destinaqao a ser dada ao lucro liquido' com

observdncia ao disposto neste Estaluto e na lei"

par6orafo gs - As demonstragdes financeiras anuais da Companhia serao obrigatoriamente auditadas

por auditores ind€pendentes registrados iunb e Comissao de Vatores Mobiliarios, escolhidos entre

empresas de auditoria de grande porte e renome nacional e internacional, com reputagao ilibada e com

expericncia em auditorias em empresas que obtenham receitas iguais ou superiolsg as receitas brutas

anuais da Companhia.
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(i) 5% (cinco por cento) para a conslituiQeo da Reserva Legal, at6 que o seu monlante alcance vinte por

cento do caDital social; e

(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do h.rcro liquido ajustado, apurado em cada exercicio social, no minimo,

para distribuigeo aos acionistas a titulo de dividendos.

Pan{qrafo 1q - Para efeito do pagamento de dividendos nos termos do inciso (ii) deste artigo, podere ser

computado o valor pago ou creditado a titulo de juros sobre o capital pr6prio, nos termos da legislagao

aplicavel.

Paraorafo 20 - Os preiuizos eventualmente acumulados devem ser, de prefer6ncia, deduzidos do capital

sociai, na forma prevista no artigo 173 da Lei das Sociedades por Ae6es.

Parasrafo 30 - A Assembleia Geral decidir6 o destino do lucro llquido remanescenle, nos termos da lei.

Artigo 31 - O Conselho de Administragao, por proposta da Direloria, podera determinar o levantamento de

balanqos em periodos inieriores ao perlodo anual e declarar dividendos ou juros sobre capital pr6prio A conta

do lucro apurado nesses balaneos, bem como declare{os a conta d€ lucros acumulados ou de reservas de

lucros existenles no rihimo balanco anual ou intermediario.

Artigo 32 - Salvo deliberaqao em contrerio da Assembleia Geral, os dividendos serao pagos dentro de sessenta

dias contados da data em que tiverem sido aprovados.

Artigo 3:t - A Companhia dever6 tornar d'rsponivel aos acionistas, de forma constante, e conforme solicitado,

todas as informag6es e documentos necess6rios para que fagam considerag6es lundamentadas relacionadas

aos neg6cios e operagoes da companhia, incluindo o que segue:

(i) fornecer mensalmente aos acionistas demonstrae6es tinanceiras nao auditadas da Companhia

relatMas ao respectivo periodo e os resultados atualizados para o exercicio, al6m de outras informag6es

tinanceiras que possam ser solicitadas por qualquer dos acionislas;

(ii) tao logo disponiveis e, em qualquer hip6tese, at6 o prazo de cento e vinte dias contados do termino

do exercicio financeiro, fomecer a cada acionista as demonstrag6es financeiras auditadas pela auditoria

independente da ComPanhia.

Capitulo vll
Da Transier6ncia tle Ag6es

Artigo 34 - Salvo estipulado em sentido conlrerio pelos acionistas e disposto no

acionistas nao poderao vender, transterir, alienar, ceder, onerar ou gravar qualqusi.g

Companhia ou qualquer direito inerente a elas, ou permitir que reteridas veiirqm
qualquer 6nus ou ds outra forma reduzir os riscos inerentes a tais

outras esp€cies de derivawos.

ncessao. os
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Pardorafo Unico - Qualquer transierdncia que venha a contrariar o disposto neste Artigo ou qualquer

outra disposigao desta se€o sere considerada nula e ineficaz e nao tgra qualquer eteito, salvo para os

terceiros de boa-i6.

Artigo 35 - Sem prejuizo is restri9des do Artigo 34, se quaisquer terceiros adquirirem o controle da Companhia

ou do Acionista Privado, a Infraero podere exercer seu direito de venda conjunta ("b$fton{).

Paraqrafo 1r - A Infraero lere o direilo de alienar todas suas ag6es em conjunto com as ag6es

representativas do controle da Companhia, observados os mesmos prazos, condigoes e preQos.

Par6qrafo 2e * A violagao ao disposto neste

Comoanhia.

Paraqrafo 3s - O acionista alienante devere
representafvas do controle da Companhia ou
preQos das ag6es.

Artigo enseiare a nulidade da aquisicao do controle da

comunicar a lnfraero a proposla de venda das at6es
do Acionista Privado, especifrcando prazo, condig6es e

Pareorafo 4a - A Infraero ter6 o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar sua intengao de adesao integral

na allenagao de suas ag6es. No caso de adeseo, o Aeionista Privado somente podera verder suas aq6es
juntamente com as ag6es da Infraero, respeitadas os mesmos prazos, condiQ6es e pregos.

Artigo 36 - O Acionista Privado deverS sempre manter a titularidade do controle da Companhia.

Capitulo Vlll
Da Liquidaeeo

Artigo 37 - A Companhia entrara em liquidagdo nos casos previstos em lei, ou por deliberageo da Assembleia

Geral, que estabelecere a brma da liquilageo e elegera o liquidante.

Capitulo lX
solugSo de Controvdrsias

Artigo 38 - A Gompanhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal envidarao seus
melhores esforgos para resolver de boa-fe e cle acordo com seus m0tuos interesses todo e qualquer conflito

decorrente ou relacionado a este Estatuto Social e/ou qualouer documento

Par6qrafo 1a - Caso nao seja possivel chegar a uma solugao salisfat6riq_do

coridos, as partes submeterao a arbitragem tinal e vinculat6ria

relacionada a este Estaiuto Social e/ou a qualquer documento relacio

."i;;r:.-\i-#t;':i., ';
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paraoralo 2e - A arbitragem deveri ser instituida e conduzida pela Cimara de Com6rcio lnternacional

feg!") e de acordo com as Regras de Arbitragem da CCI em vigor na 6poca da arbitragem, exceto se

lais regras tiverem sido modiflcaclas por forga deste Estratuto social ou por acordo mutuo das partes

envolvidas na controversia.

paraorafo g! - A arbitragem devera ser decidila por um painel de trgs erbilros, sendo que cada pafie

indicare seu Arbitro, cabendo aos erbitros assim indicados indcar o terceiro arbitro que presidirA o tribunal

arbitral. Caso haja mais de duas partes, os ebitros serao indicados na forma pfevista nas Regras de

Arbitragem da CCl. Caso os erbitros n6o cheguem a um acordo com relagao A indicaq6o do terceiro

arbitro dentro de quinze dias corridos, tal indicagio caberd i GCI'

&EffAlq+e - A arbitragem terA lqgat na CCl, na cidade de Brasilia, DF.

paraorafo S! - A arbitragem serA conduzida em Portugues e todos os procedirnentos, ordens'

comunicag6es, documentos, evidencias e decisio final ser6o apresentados em Portugu€s.

par4lrraio 6e - eualquer decisao do tribunal arbi$al sera considerada vinculatfua, linal e ni.o sujeita a

recurso das partes.

pareqrafo 7! -At6 aemissao da decisao final arbhral, cada Parte sere respons6v6l pelos seus respeclivos

custos e despesas inconidos na arbitrag€m (inclusive desp€sas e honorArios advocatlcios razoaveis).

Tais custos e despesas deverao ser suportados, ao final, pelas partes na proporgao das alribuig6es

determinadas a cada um pela decisao final arbitral'

Paraoraio 8q * Antes da instituigeo do procedimento arbitral, as partes poderao lecorrer ao Poder

Judiciario para a obten$ao de medidas cautelares ou liminares, quandO a obtenqao delas for essencial

para assegurar a requerente a efetivagao de quaisquer direitos previstos neste Estatuto social e outros

documentos relacionados. Para quaisquer medidas judiciais cabiveis, lica eleito o foro de Brasilia' DF'

Brasil, com exduseo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

pardorafo 9c - A necessidade de requerer em juizo rnedida caulelar ou qualquer outro remadio na torma

prevista nos Paragrafo Bo acima nao 6 inconsistente com a €leigeo de um tribunal arbiiral nem deve ser

entendida como ren0ncia a arbitragem'

par6orafo 10e - Esta cl6usula arbifral esta sujeita a Lei Brasileira, bem como o merito da arbitraggm'

Capitulo X

Dispoeigaes Finais e TraGslt6rias
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Artigo 40 - Os 6rgeos administrativos e deliberativos da Companhia deverao observar as disposigdes
constantes clo Ediial do Leilao ne A2011 promovido pela ANAC, b€m como do respectivo Contrato de
concessio, espscialmente em relagao as materias que ctependam de pr6via zutorizagio da ANAc,

Artigo 41 -A Companhia, seus administradores e acionislas deverao observar o disposto no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admisseo i Negociaqao de Vaiores MobillArios da BM&FBOVESPA em vigor em A9
de outubro de 2014 incluindo as regras relerentgs a retirada e exclusao de negociaqao de valores mobiliarios
admitidos nos Mercados Organizados administEdos p€la BM&FBOVESpA.

AniEo 42 ' Os casos omissos neste Estaluto Social serao regulados petas disposig6es contidas na Lei das
sociedades por Ag6es e demais disposic6es legais e regulamenlares que lhes forem aplicdvers.

Artigo tt3 - As disposigdes contidas neste Estatuto Social que sdo aplic6veis somente a companhias aberlas
tereo eficacia a partir da concessio do registro de companhia aberta pela CVM.
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coNcEsstoNAnn oo AERopoRTo tNTERNActoNAL DE GUARuLHos s.n,
CNpJ/MF: 1S,S78.969t0001-06

NIRE: 35.300.ifit8.26-4

ATA DA REUNIAo Do coNsELHo DEADmtNtsrnagAo
REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2OI8

Data.HoraeLocal:Dia06deabril de2018as10h00,nasedesocial daConcessiondriado
Aeroporto lnternacional de Guarulhos SA. ('Concessioniria-), localizada na Rodovia H6lio
smidt, s/no, Aeroporto Internacional de sdo paufo/Guarulhos - Govemador Andr6 Franco
Montoro, na Cidade de Guarulho€, Estado de Sao paulo, CEp O71SO-.100.

Convocacio: Convocagio realizada nos ternos do par6grafo 10, do Artigo 16 do Estatuto
Social da Concessiondria, @m a presenga da maioria dos Conselheiros.

Presqnca: (i) Gonselheiros: Presentes: Erik da costa Breyer, Fernando paes de carvalho,
Jo6o Mdrcio Jordeo, Leonardo victor Dantas da cruz, paulo Alexandre pereira da silm,
Paulo c€sar cindido wemeck Renato proenga topes e Thiago pereira pedroso
("Conselho"); e (ii) Convidados: Sra. F]dMa Soto.

4- Mesa: Presidente: Erik da Coeta Breyer e Secret6ria: Fl6via Soto

Ordem go dia: Deliberarsobre a eleigdo da Diretoria da Companhia.

Assuntos e Deliberac6es: os consefheiros apKrvaram, por unanimidade de votos dos
presentes e.sern quaisquer restrigdes, a lavratura da presente ata sob a forma de sumdrio e a
sua publioagao com a omissao das assinaturas dos conselheiros. Examinada a mat€ria
constante da ordem do dia, foi tralado o seguinle assunto e tomada a seguinte deliberagio,
por unanimidade de votos dos presentes:

5.1- EleiCEo da Diretoria: O Consdho de Admanistrageo aprovou, por unanimidade, a
eleigdo dos Diretores da Gompanhia com efeitos a partir cto clia 19 de abrit de 201& para
mandato de 2 (dois) anos, que se encerrard ern clata co'ncidente com a da Assembleia Geral
Ordindria que se realizar em 2020, sendo:

0 Sr. Gustavo Soares Figueiredo, brasileiro,
9d'230125, Expedida pelo lFp/FJ . inscrito no cpE
enderego na com enderego na Rod, Helio Smidl,

, portador do FIG no

016.382.587{1, com
de S6o
de SdoPaulo/Guarulhos - Gov. Andr6 Franco

,- t-,t.. .:/-,::t..
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Sr, Mlguel Dau, brasileiro, convivente em uniao estAvel, aeronauta, portador da carteira

de identidade no 31431i]6, expedida pela MAERFIJ, inscrito no CPF/MF sob o rP

967.655.858-34, com enderego na Rod. Helio Smidl, yno, - Aeroporto Internacional de

Sdo Paulo Guarulhos - Gov. Andr6 Franco Monloro, na Cidade de Guarulhos, Esiado de

Seo Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor sem designagao especifica;

Sra. M6nica da Cruz Lamas, brasileira, solteka, engenheira de produ9ao, portadora da
carteira de identidade no 63662464, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no

888.170.837-04, om enderego na Rod. Helio Smidt, slno, - Aeroporto lnternacional de

56o Paulo/Guarulhos - Gov. Andr6 Franm Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de

S6o Paulo, CEP 0719G100, para o cargo de Diretorasem designag6o especifica;

tfu) Sr, M6rcio Hermann Lewin, brasileiro, casado, administrador cle empresas, portador da

carteira de identidade fi 11.102.947-8, anpedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob

o rP 148.047-178-03, com enderego na Rod. Helio Smidt, s/no, - Aeroporto Internacional

de S5o Paulo/Guarulhos - Gov. Andrd Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado

de Sao Paulo, CEP 07190-100, para o cargo de Diretor de Relag6es com lrwestidores

Os Diretores ora eleitos declararn €star desimpedidos na forma da lei para o exerclcio dos

respect'rvos cargcs.

Em fungeo da deliberaSo tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada

no guadro abaixo:

7- Enceramento: Nada mais havendo a tEtar a reunido foi encenada, sendo a presente Ala

lawada por rneio de processamento eletr6nic!, a qual depo'rs de lida e aprovada foi assinada
por todos os conselheiros presentes.

Certitico qu€ o pr€senle extrato 6 c6pia fiel da Atia lavrada ffn liwo pr6prio'

Guarulhos, 06 de abril de 2018.

Mesa: ---\}.
.at /-//./

,/ -./<--1---
Erik da Costa Brelrer

Presidente da Mesa

Ata da Reunieo do @nselho de Adnlnistaltu a
2018 as 14h00.

(i0

(i'i)

de Rehcoes com Investidores
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pneAMsuto

Pelo presente instrumento feito em 6 (seis) vias de igual teor e para urn fnico efeito, os abaixo

assinados, de um lado como Poder Concedente, a Ag€ncia Nacional de AviagSo Civil, entidade

integrante da Administragio Prlblica Federal indireta, submetida a regime aut6rquico especial,

vinculada A Secretaria de AviagSo Civil da PresidAncia da Repdblica, neste ato representada na forma

de seu Regimento Interno e de outro a Concession6ria do Aeroporto Internacional de Guarulhos

S.A., com sede na Rodovia Helio Smidt, s/ne, 3e andar - sala 3.08 Guarulhos, SP, inscrito no CNPJ sob

o ns 15.578.569/0001-06, representada na forma de seus atos constitutivos pelos Srs. Gustavo

Nunes da Silva Rocha, brasileiro, casado, economista, portador da C6dula de ldentidade ne

SOZ17822-0, expedida pela SSP/SP, insrito no CPF/MF sob o ne 001.503.077-08 com enderego na

Av. Almirante Barroso n' 52, 30' andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, e Hilfrio Leonardo Pereira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de

identidade n"4557364, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' t74.682.2L7-15 com

enderego na Av. Almirante Barroso n" 52, 30'andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, (doravante designada Concesslon6ria), com a interveni€ncia do Aeroporto de

Guarulhos Participag6es S.A., com sede no Municipio de Guarulhos, Estado de 56o Paulo, Pais,

inscrito no CNPJ sob o ne 15.561.510/0001-31, representada na forma de seu Estatuto Social pelos

Srs. Gustavo Nunes da Silva Rocha, brasileiro, casado, economista, portador da C6dula de ldentidade

ns 50237822-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o ns 001.603.077-08 com enderego na

Av. Almirante Barroso n" 52, 30' andar, Centrq na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, e Hil{rio Leonardo Pereira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de

identidade n'4557354, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n" L74.682.277-75 com

enderego na Av. Almirante Barroso n" 52, 30'andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro (doravante designado Acionista Privado) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportu6ria - Infraerq empresa pdblica federal cuja criagSo foi autorizada pela Lei Federal n.

5.862, de 12 de dezembro de 1972, com sede no Distrito Federal, Brasil, inscrito no CNPJ sob o ne

00.352.294/0001-1O representada na forma de seu Estatuto Social por Antonio Gustavo Matos do

Vale, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de ldentidade ne MG-13ZA1O expedida

pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o ne 155.370.256-53, residente e domiciliado no SQS 113 Bloco

"A" Apartamento 301 - Asa Sul, Brasilia/DF (doravante designada Infraero) t6m entre si justo e

firmado o presente Contrato, para realizagEo do objeto a seguir indicado, que se regeri pelas

cldusulas e condigdes aqui previstas e pela legislagdo e normas regulamentares aplic6veis.
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cepirulo | - DAs DtsPo$c6es lntcws

5e95o l- Das Definigdes

1.1. para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras definig6es aqui estabelecidas, as

express6es seguintes sio assim definidas:

1.1.1. Acionista Privado: sociedade de prop6sito especifico, constituida na forma de sociedade por

ag6es pela Adjudicatiria, de acordo com as leis brasileiras, com sede e administragio no

Brasil, para deter a participagdo na Concession6ria e celebrar o Acordo de Acionistas com a

lnfraero, na forma deste Contrato de Concessdo;

7.7.2. Adiudicat5ria: proponente (ou licitante) vencedor do processo licitat6rio.

1.1.3. Aeroportos: Aeroportos Internacionais que serSo objeto do presente procedimento

I icitat6rio, englobando:

1.1.3.1.Aeroporto de Brasflia: Aeroporto lnternacional Juscelino Kubitschek, cujo sitio est6

localizado em Brasilia - Distrito Federal;

1,1,3.2, Aeroporto de Campinas: Aeroporto Internacional de Viracopos, cujo sitio est6 localizado no

Municipio de Campinas, Estado de Sio Paulo;

1.1.3,3. Aeroporto de Guarulhos: Aeroporto lnternacional Governador Andr6 Franco Montoro, cujo

sitio est6 localizado no Municipio de Guarulhos, Estado de sao Paulo.

t.t.4. AtrlAC: Ag€ncia Nacional de Aviagao Civil, entidade integrante da Administraq6o Publica

Federal indireta, submetida a regime aut6rquico especial, criada pela Lei Federal ne. 11'182'

de 27 de setembro de 2005;

1,1.5. Arexo Fluxo de Calxa Marginal: anexo que disp6e sobre a metodologia de c6lculo a ser

utilizada na recomposigSo do equilibrio econ6mico-financeiro do Contrato, por meio da

RevisSo Extraordin5ria;

1.1.6, Anexos: documentos Citados no contrato, incorporados no final deste e nomeados

conforme suas denominatdes;

1.1.7. Coligadas: sociedades submetidas i influ€ncia significativa de outra sociedade. H6 influ6ncia

significativa quando se det6m ou se exerce o poder de participar nas decis6es das politicas

financeira ou operacional da investida, sem control6-la. € presumida influ6ncia significativa

6
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quando houver a titularidade de 2@A (vinte por cento) ou mais do capital votante da

investida, sem control6-la;

1.1.8. COMAER: Comando da Aeron6utica, 6rgio integrante da Estrutura Regimental do Ministdrio
da Defesa e subordinado diretamente ao Ministro de Estado da Defesa;

1.1.9. Complexo Aeroportu5rio: a 6rea da ConcessSo, caracterizada pelo sitio aeroportudrio
descrito no Anexo 2 - Plano de Exploragdo AeroportuSria (PEA), incluindo faixas de dominio,

edificag6es e terrenos, bem como pelas 6reas ocupadas com instalagdes operacionais,

administrativas e para exploragio econ6mica relacionadas i ConcessSo;

1.1.10. Concessiio: forma de delegagSo regulamentada pela Lei Federal ne 8.987, de 13 de fevereiro

de 1995, que tem por objeto a prestag5o de servigos priblicos para a ampliagao, manutengeo

e exploragso da infraestrutura aeroportu6ria do Complexo Aeroportudrio;

1.1.11. Concessioniria: Sociedade de Prop6sito Especifico responsivel pela execugSo do Contrato,

integrada por uma participagio majoritdria do Acionista Privado e minorit5ria da Infraero;

1.1,12, Contrato: o Contrato de Concessdo celebrado entre o Poder Concedente e a Concession6ria,

incluindo os seus Anexos;

1.1.13. Contratos que envolvam a cess6o de espagos no Complexo Aeroportuirio: contratos

celebrados pela Concession6ria e terceiros, prestadores de servigos de transporte a6reo, de

servigos auxiliares ao transporte a6reo ou exploradores de outras atividades econ6micas, e

os que lhe tenham sido sub-rogados pela lnfraero, que envolvam a cess6o de espagos no

Complexo Aeroportu6rio, pelo regime de direito privado;

1.1.14. Contribuigio ao Slstema: valor total pago pela Concession6ria ao Fundo Nacional de Aviagdo

Civil * FNAC, constituido pela Contribuigao Fixa, pela ContribuiEdo Vari6vel (6nus da

Concess|o) e pela Contribuigdo Mensal, nos termos do Contrato; (Alterada pela DecisSo ne

105, de 28 de junho de 2017)

1.1.15. Contribuig6o Fixa: montante a ser pago em decorr€ncia da oferta realizada no Leilio objeto

da presente Concessio, nos termos e condig6es estabelecidos na Cl5usula 2.13, cuja redagSo

foi alterada pelo Termo Aditivo ns @2120!7, de 15 de dezembro de 20L7. (Alterada pelo

Termo Aditivo ne 002, de 15 de dezembro de 20L7)

1.1.18. Contribuigao Vari5vel: montante anual resultante da aplicagao de aliquota sobre a

totalidade da Receita Bruta da Concession6ria e de suas eventuais subsidi6rias integrais.

1.1.16-A. Contribuigao Mensal: Montante mensal resultante da aplicagSo de aliquota sobre a receita

mensal proveniente da cobranga de Tarifas de Embarque, Pouso e Permandncia e dos Pregos

Unificados e de Perman€ncia, dom6sticas e internacionais, e de Armazenagem e Capatazia'

(lncluida pela DecisSo ns 105, de 28 de junho de2O17l

7
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1.1.17. Controlada: sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras

controladas ou coligadas, € titular de direitos de s6cio que lhe assegurem, de modo

permanente, a maioria de votos nas deliberag6es sociais e o poder de eleger a maioria dos

administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades

sociais e orientar o funcionamento dos drgSos da sociedade;

1.1.18. Controladora: a pessoa fisica ou juridica que:

i. 6 titular de direitos de s6cio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos

nas deliberag6es da assembl6ia-geral ou reuni6o de s6cios e o poder de eleger a maioria dos

administradores da sociedade; e

ii. usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento

dos 6rgios da sociedade;

1.1.19, Controle do Acionista Privado: titularidade de pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais

uma das a96es representativas do capital social votante do Acionista Privado ou outro

critririo que venha a ser regulamentado pela ANAC;

1.1.20. C,ontrole da ConcesslonSria: titularidade de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) das

agdes representativas do capital social votante da Concession6ria ou outro crit€rio que

venha a ser regulamentado pela ANAC;

1.1.21. DECEA: Departamento de Controle do Espago A6reo, drgSo central do Sistema de Controle

do Espago A6reo Brasileiro (SISCEAB), subordinado ao Minist6rio da Defesa e ao Comando

da Aeron6utica;

1.j..22. Data de EficScia: data em que forem implementadas as condiqoes suspensivas da efic6cia do

Contrato e em que se dar6 inicio ao prazo de vig€ncia do Contrato;

1.1.23. Empresas A6reas: pessoas juridicas nacionais ou estrangeiras devidamente autorizadas a

executar transporte a6reo regular ou nio de pessoas e/ou cargas e malotes postais com fins

lucrativos;

1.1.24. Fator e: fator de qualidade de servigo, obtido mediante avaliagao do cumprimento dos

Indicadores de Qualidade de Servigo selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarif6rios;

1.1.25. Fator X: fator de produtividade, a ser aplicado nos reajustes tarif6rios, com o objetivo de

compartilhar os ganhos de produtividade e efici€ncia com os usuirios;

1.1.26. Financiadores: instituig6es financeiras respons6veis pelos financiamentos i Concession6ria

para a realizag|o dos investimentos previstos no Plano de Exploragio Aeroportu6ria - PEA;
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1.1'27' FNAC: Fundo Nacional de AviagEo Civil, de natureza cont6bil, vinculado i Secretaria de
Aviagdo Civil da Presiddncia da Repriblica, criado pela Lei ns 12.462, de 05 de agosto de
2011, para destinag6o dos recursos do sistema de aviagio civil;

1.1.28. Garantia de ExecugSo Contratual: Garantia do fiel cumprimento das obrigag6es do Contrato
prestada pela ConcessionSria, e que poder6 ser executada pela ANAC, nas hip6teses
previstas no Contrato;

1.1.29. Gatilho de Investimento: corresponde ao momento no tempo indicado no Plano de Gestfio
da Infraestrutura - PGI em que a Demanda Prevista ensejard a obrigagio de a Concessiondria
iniciar os investimentos com vistas i manutengio do nivel de servigo, estabelecido,
conforme os Par6metros Minimos de Dimensionamento;

1.1.30. Infraero: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria , empresa priblica federal cuja
criagio foi autorizada pela Lei Federal n. 5.862, de 12 de dezembro de t972t

1.1.31. IQS: Indicadores de Qualidade de Servigo descritos no PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concession6ria;

1.1.32, tPrCA: fndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado pelo lnstituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE);

1'1'33' Ordem de Servigo da Fase l: documento emitido pela ANAC como condig6o para a Data de
Efic6cia do Contrato e para as demais obrigagdes do Contrato;

1.1.34. Partes Relacionadas: com relagdo ) Concessiondria e ao Acionista Privado, qualquer pessoa
Controladora, Coligada e respectivas Controladas, bem como aquelas assim consideradas
pelas Normas Cont6beis em vigor;

1.1.35. PEA: Plano de ExploragSo AeroportuCria, Anexo 02 ao Contrato, que detalha o objeto da
concessdo e determina as obrigag6es e condigdes de explorag6o do Aeroporto pela
Concession6ria;

1.1.36. PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigat6ria
pela Concession6ria;

1.1.37. Poder Concedente: a ANAC nos termos do art. 8s, XXIV, da Lei nc 11.182, de 27 de
setembro de 2005;

1.1.38. Proieto B6sico: projeto a ser elaborado pela Concessiondria previamente i realizagSo de
obras de ampliag6o no Aeroporto, obedecidas as normas t6cnicas aplicdveis, bem como a
regulamenta gio vigente na ocasi6o;
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L.1.39. Proieto "as built'': projeto das instalag6es tais como construidas, a ser entregue apds a

realizagio de obras, respeitadas as normas t6cnicas aplic5veis, bem como a regulamentagdo
vigente;

1.1.40. Receitas N5o Tarifirias: receitas alternativas, complementares ou acess6rias, obtidas pela
Concessiondria em decorrAncia de atividades econ6micas realizadas no Complexo
Aeroportu6rio e que ndo sejam remuneradas por Tarifas,

1,1.41. ReceitasTarifdrias: receitas decorrentes do pagamento dastarifas aeroportudrias;

1.1.42. Remuneragio: Receitas Tarif6rias e Receitas N5o Tarif6rias recebidas pela Concession6ria
em virtude da exploragio do objeto da Concessio conforme previsto no PEA;

1.1.43. RevisSo dos Parimetros da Concess6o: revisio quinquenal com o objetivo de permitir a

determinagSo dos Indicadores de Qualidade do Servigo e da metodologia de c5lculo dos
fatores X e Q a serem aplicados nos reajustes tarif6rios at6 a prdxima RevisSo dos
Par6metros da ConcessSo, e a determinagio da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de
Caixa Marginal tamb6m at6 a pr6xima Revisio dos Parimetros da ConcessSo.

1.1.44. RevisSo Extraordin6ria: procedimento para recomposigSo do equilibrio econ6mico-
financeiro em virtude da ocorr6ncia de eventos relacionados com riscos suportados
exclusivamente pelo Poder Concedente;

1.1.45. Servigos: servigos objeto da ConcessSo, prestados pela Concessiondria aos Usudrios do
Aeroporto, tal como previsto no PEA;

1.1.46. Tarifa: remuneragio pela prestageo dos servigos aeroportudrios, nos termos do Anexo 4 -
Tarifas;

L.t.47. Taxa de Desconto do Fluxo de Caixa Marginal: Taxa i qual os fluxos de disp€ndios e receitas

marginais s5o descontados no Fluxo de Caixa Marginal, conforme previsto no Anexo 5 -
Fluxo de Caixa Marginal;

1.1,48. Termo de Aceitaglo Proris6ria e de Permiss5o de Uso de Ativos: documento emitido pela

ANAC com o invent6rio dos bens existentes, os seus estados de conservagio, operagio e

especificag6es tecnicas, e que formaliza a permiss?o de uso e acesso gratuito de ativos,

instalagdes e equipamentos da ConcessSo por parte da Concession6ria;

1.1.49. Termo de Aceitagio Definitiva e de PermissSo de Uso de Atlvos: documento assinado pela

ANAC e Concession6ria, que cont6m a aceitagEo expressa e definitiva da Concession6ria
quanto A descrigio do estado de conservagSo, operagSo e especificag6es t€cnicas dos bens

indicados no Termo de AceitaqEo Provis6ria e de Permissio de Uso de Ativos;

1.1.50. TFAC: Taxa de Fiscalizagdo da Aviagdo Civil, instituida pela Lei ne 11.182/05;

10



)?t\+

7-ANAC '., ''t7
coNTRATo oe concrsAo pARAAMPLIACAq umtmruCAo e rxpronagAo DoAERoPoRTo

INTERNAC]ONAT DE GUARUIHOS

1.1.51. URTA: Unidade de Refer€ncia da Tarifa Aeroportu6ria, correspondente a 735,8352

(setecentos e trinta e cinco virgula oito mil trezentos e cinquenta e dois) vezes o valor do

teto da Tarifa de Embarque Dom€stico, nio considerados adicionais incidentes, prevista no

Anexo 4 - Tarifas, vigente na data do recolhimento da multa aplicada; e (Alterada pela

Decisdo ns 194, de 22 de dezembro de 20L6)

1.1.52, Usu5rios: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras dos serviqos prestados

pela Concession5ria, ou por terceiro por ela indicado, no Complexo Aeroportu6rio.

Seg6o ll - Da Leglslag6o Aplicivel

1.2. O Contrato serd regido e interpretado de acordo com o ordenamento juridico vigente na

Repriblica Federativa do Brasil.

1.3. A ConcessSo seri regida pelo Contrato e pelas Leis Federais ne 7.565 de 19 de dezembro de

1986, ne 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ns 9.491 de 09 de setembro de 1997, ne 11.182 de

27 de setembro de 2005, ns 72.462 de 05 de agosto de 2011 sem prejuizo de outras normas

aplicdveis, notadamente os editados pela ANAC e pelo COMAER.

Se95o lll - Da Interpretag6o Apllc6vel

1.4. No caso de diverg6ncia entre o Contrato e seus Anexos, prevalecer6 o disposto no Contrato.

1.5, No caso de divergAncia entre o conterjdo dos Anexos prevalecerio aqueles emitidos pelo Poder

Concedente.

1.5. No caso de diverg6ncia entre o conterido dos Anexos emitidos pelo Poder Concedente,

prevalecer6 aquele de data mais recente.

Se96o lV - Das Disposig6es Gerais

1.7. Todas as comunicag6es reciprocas, relativas ao Contrato, serSo consideradas como efetuadas,

se entregues por correspond6ncia com Aviso de Recebimento (AR), ou por portador, com

protocolo de recebimento. Em qualquer dos casos, dever6 sempre constar o n[mero do

Contrato, o assunto, a data de recebimento e o nome do remetente'

1.8. A Concession6ria dever6, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, apresentar,
por escrito, os nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou representantes

designados para serem responsdveis pela gestSo do Contrato, aos cuidados dos quais deverSo

ser dirigidas as correspond6ncias aqui previstas.

11
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1.8.L. Qualquer alteraqdo nos nomes e correspondentes cargos dos respectivos empregados ou
representantes designados para serem responsdveis pela gestSo do Contrato deverd ser
comunicada ao Poder Concedente em at6 5 (cinco) dias ap6s a alteragSo.

1.9. No caso de extingio de quaisquer dos fndices econ6micos indicados neste Contrato e seus
Anexos, os mesmos ser6o alterados pelos indices oficiais substitutos ou, na ausGncia desses, por
outros indicados pela ANAC.

1.10. Para fins de cumprimento das cl6usulas constantes neste Contrato e seus Anexos, serio
consideradas as informag6es cont6beis previstas no item 3.1.42, referente i Concession6ria e,
se for o caso, suas subsidiSrias integrais.

5eg6o V- Dos Anexos

1.11. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes
anexos:

1.11.1. Anexo 1 - Termo de Compromisso sobre as Obrigag6es do Grupo Controlador

1.11.2. Anexo 2 - Plano de ExploragSo Aeroportu6ria (PEA)

1.11.3. Anexo 3 - Obras do Poder Pfblico

1.11.4. Anexo 4 -Tarifas

- 1.11.5. Anexo 5 - Fluxo de Caixa Marginal

1.11.6. Anexo 6 - Modelos e Condig6es Minimas para Garantia Contratual

1.11.7. Anexo 7 - Termo de Aceitagao Provis6ria e de Permissdo de Uso de Ativos

1.11.8. Anexo 8 - Termo de Aceitagio Definitiva e de PermissSo de Uso de Ativos

1.11.9. Anexo 9 - Plano de Transfer€ncia Operacional

1.11.10. Anexo 10 - Capacidade do Sistema de Pistas

1.11.11. Anexo 11 - FatorX

CAPITULO II - DO OBJETO

T2
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2.L. O objeto do presente contrato 6 a Concessio dos servigos prlblicos para a ampliagdo,
manutengdo e exploragSo da infraestrutura aeroportu6ria do Complexo Aeroportudriq a ser
implementada em quatro fases:

2.7'7. FASE l-A - fase de transfer€ncia das operagdes do Aeroporto da Infraero para a
Concession5ria;

2.7'2' FASE l-B - fase de ampliag6o do Aeroporto pela Concessiondria para adequagdo da
infraestrutura e melhoria do nlvel de servigos; e

2.7.3. FASE l-c - demais fases de ampliagio, manutengio e explorag6o do Aeroporto, para
manutengio do nfvel de servigo estabelecido no PEA, de acordo com o disciplinado na
Subseg5o lll - Da Fase l-C.

2.7.4. FASE ll - demais fases de ampliag5q manutengdo, explorag5o do Aeroportq para
atendimento aos Parimetros Minimos de Dimensionamento previstos no PEA, de acordo
com o disciplinado na Subsegdo lV - Da Fase ll.

2.2. Nio se inclui no objeto da Concessio a prestagSo dos servigos destinados a apoiar e garantir
seguranqa i navegagSo a6rea em 6rea de tr6fego a€reo do Aeroporto, sendo atribuigio
exclusiva do Poder Priblico, conforme detalhado no pEA.

SegSol-Dafuea

2.3. O Aeroporto est5 localizado na 6rea indicada no PEA, a qual estd integralmente na posse da
lnfraero e que ser6 transferida i Concession6ria concomitantemente i celebraEio do presente
Contrato, mediante Termo de Aceitagdo Provis6ria e de Permissdo de Uso de Ativos.

2.4. As 5reas que forem desapropriadas apds a celebragio do presente Contrato terdo sua posse
transferida i Concession6ria mediante um aditivo ao Termo de Aceitag6o Definitiva e de
Permiss6o de Uso de Ativos.

Sefio ll - Do Prazo de Mg€ncia

2.5. A vigdncia do Contrato ser6 pelo prazo 2O (vinte) anos, sendo sempre contado a partir da sua
Data de Efic6cia.

2.6. o contrato poder6 ser prorrogado por at6 5 (cinco) anos, uma tinica vez, para fins de
recomposigio do equilibrio econOmico-financeiro em decorr€ncia de RevisSo Extraordindria, na
forma prevista neste Contrato.

2.7.Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficicia 6 aquela em que estiverem
implementadas as seguintes condiq6es suspensivas:
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2.7.1. publicagSo do extrato do Contrato no Di6rio Oficial da Unido; e

2.7.2. emiss5o da Ordem de Servigo da Fase I pela ANAC a ser expedida em at6 30 dias a contar da

publicag5o do extrato do Contrato no Di6rio Oficial da Uni6o.

Segio lll - Do Valor do Contrato

2.8. O valor do Contrato, correspondente ao valor presente das Receitas Tarif6rias e Nfio-Tarifdrias

estimadas para todo o prazo da concessio, 6 de RS 17.697.076.000,00 (dezessete bilh6es,

seiscentos e noventa e sete milh6es e setenta e seis mil reais).

2.9. o valor do Contrato tem efeito meramente indicativo, n6o podendo ser utilizado por nenhuma
das Partes para pleitear a recomposigdo do equilibrio econOmico-financeiro do Contrato.

Se95o lV - Da €ontribuigSo ao Sistema

2.10. A Concession5ria se obriga a pagar i Unido, mediante depdsito no FNAG a parcela anual da

Contribuigio Fixa e a ContribuigSo VariSvel, e as parcelas mensais da Contribuigio Mensal,

conforme os valores, percentuais e condigEes indicadas abaixo. (Alterada pela Decis5o ne 105,

de 28 de junho de 2017)

2.1L. Os pagamentos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcelas da Contribuigdo Fixa

se darSo ao termino do !2",249,36', 48e e 60e meses, respectivamente, contados da Data de

Eficiicia do Contrato. (Alterada pelo Termo Aditivo ne 002, de 15 de dezembro de 2017)

2.12. A Secretaria de AviagSo Civil da Presid€ncia da Repriblica indicar6 o procedimento a ser

observado para a efetivagSo do pagamento das Contribuig6es Fixa, Varidvel e Mensal. (Alterada

pela Decisio ne 105, de 28 dejunho de 2017)

2.L3. As primeiras cinco parcelas da ContribuigSo Fixa conespondem ao mantante anual de RS

810.650.000,00 (oitocentos e dez milhdes e seiscentos e cinquenta mil reais), observando'se as

f6rmulas de reajuste estabelecidas pelas subcliusulas 2.17 e 2.18. (Alterada pelo Termo Aditivo

ns 002, de 15 de dezembro de 2017)

2.13.1. As demais parcelas da ContribuiqSo Fixa deverSo ser pagas pela Concession6ria de acordo

com a tabela abaixo:

Data Yalor

20 de dezembro de20l'l
R$ 319.659.914,28 (trezentos e dezeoove milh6es, seiscentos e

cinquenta e nove mil, novecentos e catorze reais e vinte e oito
centavos)

L4
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1l de iulho de 2018
R$ 171.330.171,45 (cento e setenta e um milh6es, trezentos e

trinta mil, cento e setenta e um reais e quqlenle ,g!9919!EI9*

1 1 de julho de 2019
R$ 810.650.000,(X) (oitocentos e dez milhdes, seiscentos e

cinquenta mil reais)

ll dejulho de2020
R$ 810.650.m0,(X) (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

ll dejulho de2O2l
R$ 810.650.000,C0 (oitocentos e dez milhdes, seiscentos e

cinquenta mil reais)

I I dejulho de2022
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

1l dejulho de2023
R$ S10.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

ll dejulho de2O24
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

l l dejulho de2025
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cirquenta mil reais)

ll dejulho de2O26
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milhdes, seiscentos e

cinquenta mil reais)

1l dejulho de2027
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

ll dejulho de2028
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es' seiscentos e

cinquenta mil reais)

11 de iulho de2O29
R$ S10.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

11 dejulho de 2030
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milhdes, seiscentos e

cinquenta mil reais)

I I de julho de 2031
R$ 810.650.000,00 (oitocentos e dez milh6es, seiscentos e

cinquenta mil reais)

20 de dezembro de 2031
R$ 355.878.339,64 (hezentos e cinquenta e cinco milh6es,

oitocentos e s€tenta e oito mil, trezentos e hinta e nove reais e

sessenta e quatro centavos)

09 dejulho de2032
R$ 1.215.9?5.000,tD (um bilh6o, duzentos e quinze milh6es'
novecentos e setenta € cinco mil reais)

iAneraAa pelo Termo Aditivo ns 002, de 15 de dezembr o de 20t7l

2.L4. O pagamento da ContribuigSo Varidvel se dar6 no momento da apresentagao dos

demonstrativos contdbeis de que trata o item 3.1.43'2'

Z.tS. A Contribuigao Vari6vel correspondera ao montante anual em RS (reais) resultante da

aplicagio de aliquota de 10% (dez por cento) sobre a base de aplicagio da Contribuigio

Varidvel, definida no item 2.15.1.1. (Alterada pela Decis6o nq 105, de 28 de junho de 2OI7l

2.15.1. Caso a base de aplicagdo da Contribuigdo Variivel seja superior aos valores de refer€ncia

abaixo relacionados, a ContribuigSo Vari6vel sobre a receita excedente sere cobrada pela

aliquota det5% (quinze por cento). (Alterada pela Decisdo ne 105, de 28 de junho de2OL7)

15
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Ano Valores de refer€ncla para a base definida no item
2.15.1.1. (em milhares de reais)

20L2 1.091.159

2013 1.180.534

2014 r.29t.744

2015 7.410.709

2016 1.515.406

20t7 1.582.347

2018 t.672.683

2019 1.726.515

2020 1.775.613

202L 1.801.210

2022 r..823.205

202? 1,832.829

2m4 7.842.526

2025 1.852.336

2025 1.860.532

2027 1.876.323

2028 1.883.249

2029 L449.742

2030 1.895.101

2031 1.899.798

2012 1.902.381

2.L5.7.7. A base de aplicagdo da ContribuigSo Varidvel seri a Receita Bruta anual da ConcessionSria e

de suas eventuais subsididrias integrais deduzido o montante em RS (reais) resultante da

aplicagSo da aliquota de 26,4t65% (vinte e seis virgula quatro mil cento e sessenta e cinco

por cento) sobre a receita proveniente da cobranga de Tarifas de Embarque, Pouso e

Permandncia e dos Pregos Unificados e de Perman€ncia, dom6sticas e internacionais, e de

Armazenagem e Capatazia. (Acrescentada pela Decisio ne 105, de 28 de junho de 20171

2.j.5.2. Os valores de Receita Bruta anual relacionados no item 2.15.1 ser6o reajustados pelas

mesmas regras apliciveis i Contribuigdo Fixa anual, conforme disposto nos itens 2.17 e2.L8'

2.15.3. Para fins do presente item, serii considerada Receita Bruta qualquer receita recebida pela

Concessiondria e por eventuais subsididrias integrais a titulo de RemuneragSo, nos termos

do presente Edital.

16
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2.15.4. (Suprimida pela DecisSo nq 105, de 28 de junho de 2017)

2.15.5. (Suprimida pela Decisio ns 105, de 28 de junho de 2017)

2.15.6. (Suprimida pela DecisSo ns 105, de 28 de junho de 2017)

2.15.7. (Suprimida pela DecisSo nq 105, de 28 de junho de 20L7)

2.15.8. (Suprimida pela Decisio ns 105, de 28 de junho de 2017)

2.15-4. A Contribuigao Mensal corresponder6 ao montante mensal em RS (reais) resultante da

aplicagao da aliquota definida no item 2.15-A.1. sobre a receita mensal proveniente da

cobranga de Tarifas de Embarque, Pouso e Perman€ncia e dos Pregos Unificados e de

Perman€ncia, dom€sticas e internacionais, e de Armazenagem e Capatazia. (Acrescentada pela

Decisio ne 105, de 28 de junho de 2Ol7)

2,15-A.1. A f6rmula de c6lculo da aliquota da Contribuigdo Mensal ser6:

CM = [35,9% x (1 - Tll)l/135,9%

Onde:
CM = Aliquoto da Contribuigfio Mensal
Tll = Somat6rio, em percentuol, dos alfquotas de tributos indiretosvigentes que incidem nosTorifos

de Embarque, Pouso e Permonincio e dos Pregos lJnificados e de Permon€ncia, dom4sticqs e

internocionais, e de Armozenogem e Capotazio. (Acrescentada pela Decisio ne L05, de 28 de

junho de 2017)

2.lS-A.2. A Concession6ria dever6 efetuar o pagamento da Contribuigdo Mensal a cada mds, at6 o

15s (d6cimo quinto) dia ritil do m€s subsequente ao da arrecadagSo da receita proveniente da

cobranga de Tarifas de Embarque, Pouso e Perman6ncia e dos Preqos Unificados e de

permanencia, dom€sticas e internacionais, e de Armazenagem e Capatazia. (Acrescentada pela

Decisio ne 105, de 28 de junho de 2017)

2.!6. Caso a Concessioniria ndo pague as Contribuig6es Fixa, Vari6vel e Mensal na data de

vencimento incorrer6 em multa moratdria de 2% (dois por cento) do valor devido, acrescido de

juros moratdrios equivalentes i Taxa Especial de LiquidagSo e Cust6dia (SELIC)' podendo o
poder Concedente executar a Garantia de ExecucSo do Contrato. (Alterada pela DecisSo ne 105,

de 28 de junho de 2017)

2.16.1. O cilculo da ContribuigSo Vari6vel ser6 feito pela Concession6ria, com base nos

levantamentos cont6beis do periodo, conforme disposto no item 3'1.43.2- (Acrescentada

pela Decisdo ne 105, de 28 de junho de 2017)

17
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2.16.2. O c6lculo da Contribuigao Mensal ser5 feito pela Concession6ria que deverd apresentar a

respectiva memdria de c6lculo ao Poder Concedente quando solicitada. (Acrescentada pela

Decisdo ne 105, de 28 dejunho de 2017)

2.16.3. O Poder Concedente poder5 discordar dos valores indicados ou pagos pela Concessiondria e

solicitar sua corregflo e complementagao, garantido i ConcessionSria o direito ao

contradit6rio e i ampla defesa. (Acrescentada pela DecisSo ns 105, de 28 de junho de 2OI7)

2.16.4. para a auditoria dos valores, o Poder Concedente contar6 com o apoio de empresa

especializada de auditoria independente de grande porte e de renome nacional e

internacional, com reputagdo ilibada a ser indicada, contratada e remunerada pela

Concession6ria, cabendo i ANAC o direito de veto na indicagdo realizada pela

Concession6ria. (Acrescentada pela Decisdo ne 105, de 28 dejunho de 2017)

2.16.5. Ao final do processo administrativo para averiguagSo dos fatos, a complementagSo de

pagamentos poderd se dar por meio da execugSo de garantia, ou por cobranga especifica,

(Acrescentada pela Decis5o ns 105, de 28 de junho de 2017)

2.16.8. Na hip6tese de ser constatada fraude no pagamento das contribuig6es VariSvel ou Mensal

decorrente de quaisquer operag6es que visem a reduzir artificialmente a sua base de

c6lculo, o Poder Concedente poder6 utilizar, a seu crit6rio, o auxilio de auditoria, contratada

na forma do item 2,76,4,, para apurar os valores efetivamente arrecadados, sem prejuizo da

aplicagSo das penalidades cabiveis. (Acrescentada pela Decisdo ns 105, de 28 de junho de

2077],

Z-17. O valor anual da Contribuig6o Fixa ser6 reajustado pelo fndice Nacional de Pregos ao

Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE)

acumulado entre o m€s da realizagSo da Sess5o Priblica do Leilio e a data de inicio de

pagamento da Contribuig5o, observando-se a seguinte f6rmula:

01 = O0 x (lPcAt/lPCAt-1)

Onde:
01 6 o valor anual da ContribuigSo Fixa reajustada na data de inicio do pagamento da

ContribuigSo;

O0 6 o valor anual da ContribuigSo Fixa a presos correntes do dia de realizagSo da 5ess6o

Ptiblica do Leilio;
tpcAt/lpcAt-1 6 o IPCA acumulado do periodo compreendido entre o m€s da realizagao da

Sessao Prlblica do Leilao e o mds anterior ao inicio do pagamento da Contribuigao.

2.18. Apds o primeiro reajuste, o valor de cada parcela da Contribuigio Fixa serd reajustado at€ a

data de pagamento prevista pelos itens 2.13. e 2.13.1., conforme a seguinte f6rmula:

Ot= Oox (IPCA/IPCfu)
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Onde:

Ot 6 o valor reajustado da Contribuigdo Fixa Anual devida na data t;

Oo 6 o vafor da ContribuigSo Fixa devida na data t estabelecido nos itens 2.13. e2.73.L;

IPCAI corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE, referente ao m€s anterior ao do pagamento da

Contribuigio Fixa Anual devida na data t; e

IPCAo corresponde ao IPCA divulgado pelo IBGE, referente ao mAs de fevereiro de 2012

(3438,1s).

(Alterada pelo Termo Aditivo ne 002, de 15 de dezembro de 2017)

SegSo V - Das Fases de Realizagio do Obieto

Subsegio I - Da Fase l-A

Z.Lg. lmplementadas as condigdes de eficdcia previstas no item 2.7 deste Contrato, terd inicio a

Fase l-A que contempla o procedimento de transferdncia das operag6es do Aeroporto,

mediante os est6gios abaixo previstos, observadas as especificagdes constantes do Anexo 9 -
Plano de Transferdncia Operacional.

2.2O, O Est6gio 1 consiste na apresentagdo do Plano de Transfer6ncia Operacional - PTO. A

Concessiondria deverd apresentar A ANAQ em at6 10 (dez) dias ap6s a Data de Efic6cia do

Contrato, o Plano de Transfer6ncia Operacional para a assunqeo de todas as atividades

relacionadas ao Aeroporto, contendo todas as informag6es exigidas no Anexo 9 - Plano de

Transfer€ncia Operacional, o qual ser6 analisado pela ANAC em at6 20 (vinte) dias. Em caso de

n5o aprovagao, a ConcessionSria e a ANAC deverio observar os mesmos prazos de entrega e

aprovag6o de novo plano.

Z.Z].. Uma vez ocorrendo a aprovagio do Plano de Transfer€ncia Operacional pela ANAQ ter6

inicio o Est6gio 2, conforme detalhado no Anexo 9 - Plano de Transfer€ncia Operacional,

cabendo i Concessiondria a obrigaglo de executar as atividades previstas para este estegio, em

especial, constituir o Comit6 de TransigSo, treinar e mobilizar mio-de-obra e adquirir os

materiais necess6rios para iniciar a assungio das atividades do Aeroporto.

2.21.1. O Estdgio 2 da transfer€ncia do Aeroporto ter6 prazo de duragSo de 3 (tr€s) meses, contado

da data de aprovagio do Plano de Transfer6ncia Operacional pela ANAC'
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2.21.2. Durante todo o Estigio 2 caber6 i Infraero continuar a executar suas atividades, sendo

assistida pelos prepostos da Concessiondria, os quais ter6o livre acesso a todas as

instalag6es do Aeroporto, observadas as normas de seguranga em vigor.

2.27.3. Aguarda dos bens existentes e integrantes do Aeroporto, bem como as despesas e receitas

incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Est6gio 2 da Transfer€ncia, ser6o de

responsabilidade da lnfraero, ressalvadas as despesas do Concession6rio referentes is
obrigag6es contidas no item 2.21.

2.21.4. CaberS i Concession6ria notificar todas as pessoas fisicas e juridicas que possuam Contratos
celebrados com a Infraero que envolvam a utilizaEio de espagos no Complexo
Aeroportu6rio, informando sobre a sub-rogagdo integral para a Concessiondria, indicando
que a partir do 1e (primeiro) m€s seguinte ao t6rmino do Estigio 2 os valores devidos ern

decorr€ncia dos referidos contratos deverSo ser pagos i Concession6ria.

2.2L.5. Caber6 A lnfraero notificar os seus prestadores de servigos sobre a rescisSo dos contratos a
partir do 1e (primeiro) m6s seguinte ao t6rmino do Est5gio 2, sendo a respons6vel pela

implementagio de todas as medidas necessdrias i rescisSo dos respectivos contratos.

2.21.6. Durante o Estdgio 2 da Fase l-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto
continuarSo na condigdo de contratados da Infraero e subordinados i Diretoria da Infraero,

conforme estrutura organizacional vigente, nio cabendo i Concessiondria qualquer despesa

relativa a estes empregados. A lnfraero deverd apenas informar os custos trabalhistas e

previdenciSrios do respectivo Aeroporto i Concession6ria.

2.22. Findo o prazo previsto no item anterior relativo ao Est6gio 2, caber5 i Concessiondria

assumir a efetiva operagfro do Aeroporto, mediante assinatura do Termo de Aceitagio Definitiva

e de Permissao de Uso de Ativos das instalag6es do Aeroporto, previsto no Anexo 8 do

Contrato, observada a aplicagio do Plano de Transfer€ncia Operacional, dando inicio ao Estigio

3 da Transfer6ncia das atividades do Aeroporto, cujo prazo inicial de duragSo ser5 de 3 (tr€s)

meses, podendo ser prorrogado por at€ 6 (seis) meses, mediante acordo entre a Concession6ria

e a lnfraero.

2.22.1. A Infraero, por meio de prepostos indicados, acompanhar6 as atividades assumidas pela

Concession6ria durante todo o Estdgio 3, prestando os esclarecimentos e informag6es

necess6rios.

2.22.2. Todas as despesas e receitas incidentes sobre as atividades do Aeroporto relativas ao Est5gio

3 serio de responsabilidade da Concessiondria'

2.22.3. Durante o Est5gio 3, da Fase l-A, os empregados da Infraero alocados ao Aeroporto

continuario na condigio de contratados da Infraero, mas cedidos i Concession6ria. A

lnfraero deverd ser reembolsada por todos os custos e encargos trabalhistas e

previdencijrios relacionados aos empregados alocados no Aeroporto, por meio de
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reembolso a ser realizado mensalmente pela Concessioniria, no prazo miximo de 10 (dez)

dias a contar da apresentagSo dos comprovantes dos gastos pela Infraero.

2.22.4. Ap6s o t€rmino do Est6gio 3, ser6 considerada encerrada a Fase l-A de transigdo e

integralmente transferidas as atividades de manutengio e exploragSo do Aeroporto i
Concession6ria.

Z.lg. Eventuais receitas ou despesas que sejam atribuidas indevidamente i Concession6ria ou i
lnfraero, quer por problemas operacionais, quer por aus€ncia de coincid€ncia nas datas de

apuragio, deverao ser objeto de acerto de contas entre Concessioniria e Infraero, no prazo

mjximo de 30 (trinta) dias a contar da apresentagSo dos documentos comprobat6rios.

Subseglo ll - Da Fase FB

2.24. lmplementadas as condig6es de efic6cia previstas no item 2.7 deste Contrato, teri inicio a

Fase l-8, que contempla as atividades de ampliagdo do Aeroporto para adequagSo da

infraestrutura e melhoria do nivel de servigo, devendo a Concession6ria, em at6 90 (noventa)

dias:

2.24.1. apresentar o Projeto B6sico dos investimentos de ampliagSo e adequa9io das instalagOes do

Aeroporto; e

2.24,2, apresentar o cronograma de realizagSo dos investimentos para aprovagSo pela ANAC.

2.25. O projeto B6sico dever6 ser elaborado de acordo com o PEA devendo conter os elementos

necessdrios e suficientes, com grau de precisSo adequado, para caracterizar as obras e servigos

a serem realizados, permitindo a avaliagio do m€todo aplicado e do prazo de realizagdo do

investimento.

2.26. No prazo mdximo de 30 (trinta) dias a ANAC farS a anSlise e aprovagao do Projeto B6sico,

podendo emitir autorizag6es parciais de construgao durante o periodo de an6lise. A aprovagSo

do projeto B6sico pela ANAC ndo exclui a necessidade de sua alteragao posterior para eventual

adequagSo aos requisitos constantes no contrato, legislaglo e regulamentagio do setor,

somente sendo cabivel a recomposigdo do equilibrio econ6mico-financeiro nas situag6es

previstas no Capitulo V, Se95o l, deste Contrato'

2.27. No prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a aprovagio do Projeto B6sico, a Concessiondria

dever6 iniciar as obras para a ampliagdo do Aeroporto, nos termos deste Contrato'

2.2g. A Concession6ria dever6 submeter i ANAC todas as alteragoes do Projeto B5sico, posteriores

i sua aprovagdo inicial, para fins de an5lise e nova aprovagao desta Ag€ncia.

2,2g. Caso o projeto B6sico nao seja aprovado, a Concessiondria teri o prazo m6ximo a ser fixado

pela ANAC para reapresent6-lo, com as adequag6es necess6rias'
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2.30. No prazo de 90 (noventa) dias antes da data pretendida pela Concession6ria para inicio da

operag6o das novas estruturas do Aeroporto, a Concession6ria dever6 apresentar a revisSo do

Manual de Operag6es com a inclusdo das novas instalag6es do Aeroporto, para aprovag5o da

ANAC, conforme disposto em regulamentagSo especifica vigente, para fins de certificagdo

aeroportudria.

2.31. No prazo de 30 (trinta) dias antes da data pretendida pela ConcessionSria para inicio da

operagig, a Concessionjria deverd entregar o Projeto "as built" das novas instalagSes para a

ANAC, Para fins de cadastramento.

2.32. A Fase l-B ter6 o prazo m6ximo de duragio previsto no PEA devendo a Concession5ria

cumprir integralmente suas obrigag6es dentro deste prazo.

2.33. Eventuais atrasos por parte do Poder Concedente serdo acrescidos ao prazo previsto no item

anterior,

Subsegio lll - Da Fase FC

2.34. Ap6s o t6rmino da Fase l-B ter6 inicio a Fase l-C, que contempla as atividades de ampliagAo

do Aeroporto e adequagdo da infraestrutura para recomposigSo total do nivel de servigo ao

estabelecido no PEA.

2.35. Durante a Fase l-C a Concession6ria deveri realizar os investimentos necess5rios para o

atendimento da Demanda Prevista no PGI vigente com o nivel de servigo estabelecido no PEA,

para todas as instalag6es do Aeroporto.

SubsegEo lV - Da Fase ll

2.36. Apds o t6rmino das Fases l-A, l-S e FC do

Concession6ria dever6 cumprir integralmente a

estabelecido no PEA.

Crntrato, teri inicio a Fase ll, em que a

obrigagio de manter o nivel de servigo

2.37. A cada evento de Gatilho de lnvestimento, a Concession6ria deverd apresentar i ANAC, em

at6 90 (noventa) dias, o Projeto B5sico dos investimentos com vistas i manutengdo do nivel de

servigo, previstos no PGI vigente.

2.3g. As disposigoes constantes dos itens 2.25 a 2.32 se aplicam a todos os eventos de Gatilho de

lnvestimento.

2.3g. Durante a Fase ll, o Aeroporto deverd operar conforme o disposto no Contrato, nos seus

anexos, na legislagio e regulamentagio aplicdveis'
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Segiio Vl - Dos Bens Integrantes da Concessdo

2.40. Integram a concessfio os bens necess6rios i prestagSo do Servigo de ExploragSo

Aeroportudria j6 disponibilizados pelo Poder Priblico e a serem incorporados pela

Concession6ria, nos termos do PEA.

7.4L. Os bens integrantes da concessSo compreendem aqueles:

2.41.1. entregues pela Uni5o, conforme invent6rio constante do Termo de AceitagSo Definitiva e de

PermissSo de Uso de Ativos;

2.4!,2. aserem construidos pelo Poder Priblico, conforme Anexo 3 - Obras do Poder Pfblico; e

2.41.3. adquiridos pela Concession6ria para a ExploragSo Aeroportudria.

2.42. Os bens integrantes da Concess5o ser6o considerados vinculados enquanto necess6rios i
ExploragSo Aeroportu6ria, consoante a atualidade do Servigo e as necessidades advindas do

Complexo Aeroportu6rio.

2.43, Os bens integrantes da ConcessSo decorrentes de investimentos realizados pela

Concession6ria deverSo ser depreciados e amortizados no prazo da Concess5o de acordo com

os termos da legislagio vigente.

2.M. Nos tiltimos 5 (cinco) anos de vigdncia do Contrato, a realizagdo de quaisquer novos

investimentos em bens integrantes da Concess6o ou a aquisigio de novos bens dependerd de

pr6via e expressa autorizaqdo da ANAC.

Se96o Vll - Das Obras do Poder P{blico

2.45. As obras e servigos listados no Anexo 3 - Obras do Poder Priblico sio de responsabilidade da

Infraero, a quem cabe promover todos os atos necess6rios i contratagio e completa execugSo

dos respectlvos contratos, observado o cronograma estabelecido no referido Anexo' arcando

com os Pagamentos esPecificos.

2,46. Eventuais atrasos na celebragdo dos contratos de que trata este item ou na sua execu9eo,

que gerem descumprimento de quaisquer das datas fixadas no cronograma previsto no Anexo 3

- obras do Poder Pdblico, nio desobrigam a concession6ria de seu dever de cumprir o

Contrato.

2.47. Caso a Infraero nio celebre os contratos sob sua responsabilidade no prazo fixado, a

Concession6ria poder6, para garantir o cumprimento do Contrato de Concessao, contratar a

obra ou servigo listado no Anexo 3 - Obras do Poder Priblico no mercado, observadas as

disposig6es da Lei ne 8.666/1993 e regulamentacso complementar aplicdvel 6 Infraero no que

couber, devendo a Infraero reembols6{a por aquilo que a Concessiondria efetivamente vier a
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executar, observando-se, sempre, o valor m6ximo de reembolso estabelecido no Anexo 3 -
Obras do Poder Pfblico para cada caso e o disposto no item 2'52'

2.4g, Caso a Infraero celebre os contratos sob sua responsabilidade, a Concessioniria poder5, a

seu crit6rio e a qualquer tempo, requerer i Infraero a sub-rogagio compuls$ria pela

concession6ria como contGttante nos contratos celebrados pela lnfraero.

2.4g. Na hip6tese de sub-rogagdo compulsfria i ConcessionSria dos contratos sob

responsabilidade da Infraero, caber6 i Concessiondria decidir sobre a manutenceo, revisdo ou

t6rmino dos contratos sub-rogados.

2.49.1. Caso a Concession6ria decida nao manter o contrato sub-rogado, caber6 a ela suportar' sem

reembolso, todos os custos e 6nus da extinqio antecipada do contrato, tendo, no entanto,

direito ao reembolso do que dispender com a execugeo das obras que assumiu, observado o

disposto no item 2.52 e o valor previamente fixado no Anexo 3 -Obras do Poder Pfblico'

2.49.2. Se,por qualquer razio, asub-rogagao compulsdria n5o for efetivada no prazo de 30 (trinta)

dias ap6s a solicitageo da Concession6ria i lnfraero, a Concessiondria poder5 contratar a

obra ou servigo, observadas as disposigdes da Lei ne 8'6661L993 e regulamentagSo

complementar aplicdvel 5 Infraero no que couber, mediante reembolso do que dispender

comaexecugdodasobrasqueassumiu,observadoodispostonoitem2.52,cabendoA
|nfraerosuportartodososcustose6nusdaextingSoantecipadadocontrato'

2.49.3. Caso a Concessiondria mantenha o contrato sub-rogado, sera reembolsada do que pagar i
contratada na forma e limites do contrato sub-rogado, mas nio teri direito a qualquer

reembolsoporobras,servigosecustosqueforemacrescidosemvirtudedeaditivo
contratual ou de circunstdncias da execugeo, observado o disposto no item 2'52'

2'50.CasoaConcession6riaopteporniorequererasub-rogagdocompuls6riadoscontratos
celebrados pela Infraero, a concession6ria ter6 o direito de acompanhar diretamente a

execugao de tais contrator, aot acesso a todas as informagdes detidas pela contratada ou pela

|nfraero a respeito do contrato e de sua execugao, informando i lnftaero, mensa|mente, o

resultado de sua an6lise, sendo que sua n6o comunicagio no prazo, devidamente

circunstanciada, importard na aceitagdo integral do executado'

2.51. O reembolso a ser realizado pela Infraero nos termos desta se95o ser5 realizado no prazo

m6ximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitaEio pela concession6ria' observado o

atendimento is seguintes condi g6es:

2.51.1. caso a conCession5ria tenha celebrado um novo contrato nos termos do item 2'47' este

contrato deverS ter o mesmo objeto indicado no Anexo 3 - obras do Poder Priblico e o valor

mdximo limitado ao montante indicado no mesmo anexo;

24



)JMt

-'.r\7' ANAC\--

-coNrRAro D€ COtCrssAo pnnnmupUeqAo, UanurrnqAO e EXPLORACAg Do AERSPORTS

INTERNACIONAL DE GUARULHOS

Z,SL.Z. Alnfraero reembolsar5 apenas o valor proporcional aos montantes indicados no Anexo 3 -
obras do Poder P{blico ou no novo contratg o que for menor' com base no percentual de

execugio do cronograma fisico-financeiro da obra efetivamente medido pela Infraero'

2.52. Caso a lnfraero atrase o pagamento do reembolso, este ser6 corrigido pelo IPCA

mensalmente, at€ a data do efetivo pagamento.

2.53. O responsivel pela execug6o das obras previstas no Anexo 3 - Obras do Poder Pfblico, seja a

lnfraero ou a Concession6ria, deveri entregar o projeto "os buil( a ANAC no prazo de 30 dias'

2.54. A Concessioniria sempre poderd recorrer ) ANAC para mediar e solucionar conflitos com a

Infraero decorrentes da execugSo das obras e servigos listados no Anexo 3 - Obras do Poder

prjblico e de outros contratos sob responsabilidade da lnfraero que interfiram na boa execugSo

do Contrato de Concess6o.

CAPfTUIO III - DOS DIREITOS E DCVERES

3.1.56o direitos e deveres da concession6ria durante todo o prazo da concessao:

Secio l - Da Concession5ria

SubsegSo | - Dos lleveres Gerais

3.1.t.cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as

disposig6es legais e regulamentares, e ainda as determinag6es da ANAC editadas a

qualguer temPo;

3.1.2.atender is exigencias, recomendag6es ou observag6es feitas pela ANAC, conforme os

Prazos fixados em cada caso;

3.1,3.cumprir determinaE6es legais quanto i legislagao trabalhista, previdenciSria, de

seguranga e medicina do trabaIho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

3.1.4.manter, durante a execugao do Contrato, no que for aplicdvel, todas as condig6es de

habilitagSo e qualificaqio exigidas na licitaqdo;

3.1.5.manter para todas as atividades relacionadas i execug6o de servigos de engenharia, a

regularidade perante o conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CREA, inclusive para os terceiros contratados;

25



11)6e

.-t
7- ANAC ..:;i--, ,:

'tt
CoNTRATO DE COncrssAo PARA AMPUACAO, MANUTENCAO E oOLORACAO DO AEROPORTO

INNERNAOOilAL DE GUARUTHOS

3.1.6.manter, em bom estado de funcionamento, conservagSo e seguranga, is suas

expensas, os bens necess6rios d prestagSo dos servigos que integram a concessio,

durante a vig€ncia do Contrato;

3.1.7.assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessSo de espagos no Complexo

Aeroportu6rio, conforme as condig6es contratadas, mediante sub-rogag5o integral dos

seus direitos e deveres;

3,1.8,aderir is campanhas educativat informativas, operacionais e outras, limitadas aos

equipamentos operados e 6reas vinculadas i concessao, em consonancia e de acordo

com as diretrizes da ANAC e do COMAER'

3.1.9.Garantir aos seus empregados:

3.1.9.1. investimentos continuos na capacitagSo, treinamento e orientagSo;

3.1.9.2. instalagdo de comissdo Parit5ria de sarlde e seguranga, devendo sua forma de

funcionamento e composigSo ser acordada entre a concession6ria e a

representagio sindical dos trabalhadores aeroportuSrios;

3.1.9.3. representagio sindical dos trabalhadores aeroportudrios no local de trabalho,

garantidasasatuaisinstalag6esnecessdriasparaoseufuncionamentono
aeroporto;

3.7'g'4'manutengeo da mesma data-base dos empregados da Infraero'

3.1.10. observar, exceto na hip6tese de contrataceo de prestagSo de serviEos pela Infraero'

asrestrigoesisterceirizag6esparacadaaeroporto,conformenormas,decisdese
acordos vigentes na data de publicagSo do edital, devendo adaptar-se a eventuais

alteraG6es posteriores imput5veis a Concessioniria'

Subseg6o ll - Da Prestaglo dos Servigos

3.1.11, assegurar a adequada prestagdo do servigo concedido, conforme definido no artiSo

6.s da Lei federai ng 9.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos d sua

disposigio,inc|uindo,enSose|imitando,atodososinvestimentosemfuturas
expans6es, necess6rios para a manutengio dos niveis de servigo;

3.l.l2.asseguraraadequadaprestagSodoservigoconcedido'conformeademanda
existenle e de acordo com o estabelecido no pEA, na forma e prazos previstos no

referido Anexo;
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3.1.13. executar servigos e programas de gestao, bem como fornecer treinamento a seus

empregados, com vistas i melhoria dos servigos e i comodidade dos usuirios com o

objetivo de atendimento do PEA;

3.1.14. atende r e tazer atender, de forma adequada, o piblico em geral e os usu6rios, em

Particular;

3.1.15. manter um sistema de atendimento fisico e eletronico ao Usu5rio e uma ouvidoria

para apurar reclamag6es relativas i execugdo do contrato de concessao;

3.1.16. executar todos os servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e

dilig€ncia, utilizando a melhor tecnica aplic6vel a cada uma das tarefas

desemPenhadas;

3,1.17. submeter i aprovagSo da ANAC propostas de implantagSo de melhorias dos servigos

e de novas tecnologias;

3.1.1g. elaborar e implementar esquemas de atendimento a situagdes de emergdncia que

envolvam os usu6rios do Aeroporto, observando-se todos os normativos pertinentes

aosetor,mantendodisponiveis,paratanto,recursoshumanoseosmateriais
necess6rios;

Subseg6o l1l - Das Atividades Operacionais

3.l.lg.obterapr6viaaprovagEodaANACparaosprojetos,planoseprogramasre|ativosi
amPliag6o e oPeragdo do AeroPorto;

3.1.20. providenciar todas as licengas necessarias para a execugao das obras do Aeroporto'

observadas as condicionantes previstas nas Licengas Pr6vias e de Instalag6o obtidas

peloPoderConcedenteeasnovasexig€nciasdos6rgSosambientaisdecorrentesdo
projeto adotado pela Concession6ria;

3.1.21. cumprir integralmente com as condicionantes ambientais e medidas

compensat6riasd-asLicengasPr6vias,deInsta|agioedeoperag-odoAeroportoecom
novas exig6ncias solicitadas pelos 6rgios ambientais;

3.L'22,terasseguradaacapacidadedosistemadepistaspelaautoridadecompetente,
conforme Anexo 10 - Capacidade do Sistema de Pistas;

3.l.23.informarpreviamenteaosUsu6riossobreocronogramadasobrasaserem
realizadas nJ complexo Aeroportu6rio, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o

f uncionamento da infraestrutura;
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Subsegio lV - Das Informag6es

3.1.24. prestar informag6es e esclarecimentos requisitados pela ANA9 garantindo-lhe o

acesso, a qualquer tempo, a todas as depend6ndas do Aeroporto;

3.1.25. informar i populagio e aos usu6rios em geral, sempre que houver altera9ao das

tarifas cobradas, o novo valor e a data de vigdncia com pelo menos 30 (trinta) dias de

antecedcncia,conformeprocedimentoprevistonoAnexo4-Tarifas;

3.1.26. apresentar relat6rio contendo as informag6es da concessdo, nos termos deste

Contrato e da regulamentagSo expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais

atot em especial, todas as informag6es previstas no PEA, bem como as estatisticas de

trdfego e o ndmero de passageiros processados no periodo;

3.1.27. sem prejuizo de eventual regulamentagao futura expedida pela ANAC, dispor de

banco de dados atualizado, em base eletr6nica, apto a gerar relatdrio contendo as

informag6es da ConcessSo, assegurando i ANAC o acesso ininterrupto, irrestrito e

imediato ao referido banco de dados;

3.1.28. manter a ANAC informada sobre toda e qualquer ocorr6ncia em desconformidade

com a operagdo adequada do Aeroporto, assim considerado o nio atendimento ao

estabelecido no PEA ou eventual descumprimento de norma legal ou regulamentar do

setor;

3.1.29. reportar por escrito a ANAC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrencia ou acidente que afete a segurelnga do Aeroporto, independentemente de

comunica96o verbal, que deve ser imediata;

3.1.30. disponibilizar ir ANAC todos e quaisquer documentos e informagdes pertinentes i
concessio, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros,

facultando a fiscalizagio e a realizagdo de auditorias;

3.1.31. dar conhecimento a ANAC das condig6es do financiamento e dos instrumentos

juridicos que assegurem a execugdo do objeto da Concessio;

3.1.32. dar conhecimento i ANAC das alterag6eS das condig6es do financiamento referido

no item 3.1.31, assim como da Contratageo de qualquer novo financiamento, sendo

vedada:

3'l'32'!' a concessSo de emprestimos, financiamentos e/ou qualquer outra forma de

transfer€ncia de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto

transfer€ncia de recursos a titulo de distribuicio de dividendos, juros sobre

capital pr6prio e/ou pagamentos pela contratagao de obras e servigos celebrada

em condic6es equitativas de mercado; e
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3,1,32.2. a prestagao de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de

suas Partes Relacionadas e/ou terceiros;

3.1.33. tornar priblicos os contratos celebrados com Partes Relacionadas, nos termos

estabelecidos pela ANAC.

Subsegio V - Dos lnvestimentos

3.1.34. executar os investimentos e servigos de sua responsabilidade, nos termos do PEA"

observando, ainda, os prazos fixados no cronograma de realizagdo de investimentos;

3,1.35, dispor de todos os materiais, equipamentos, acessdrios e recursos humanos

necessirios i perfeita operagSo dos servigos concedidos;

3.1.3G. apresentar i ANAC, os documentos descritos no PEA, a fim de detalhar o plano de

investimentos e/ou de agdes operacionais necess6rios i manutengio do nivel de

servigo ;

3.1.37, realizar os investimentos e/ou ag6es operacionais necess6rias para manter o

balancearnento da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto

com o Terminal de Passageiros, conforme estabelecido no Anexo 2 -PEA;

3.1.38. submeter i aprovagSo da ANAC os investimentos a serem realizados para a operagSo

das novas instalag6es do Aeroporto;

3.1.39. desapropriar os im6veis que n5o possuam decreto de declaragSo de utilidade

priblica j6 publicados e em vigor quando da realizagdo da sessao prlblica do leilSo e

indenizar seus propriet5rios, devendo ainda solicitar a publicagdo dos decretos ao

poder Concedente e a outorga de poderes necessdria, nos termos do artigo 29, inciso

Vlll, da Lei 8'987195;

Subsegilo Vl - Da Governanga Corporativa

3.1.40. observar padr6es de governanga corporativa e adotar contabilidade e

demonstrag6es financeiras padronizadas;

3.1.41. assegurar aos empregados da Concessiondria, nos termos do Estatuto Social, o

direito de indicar um membro para o Conselho de AdministragSo da Concessiondria;

3.1.42. publicar, na forma da lei, as demonstragdes financeiras e manter os registros

cont6beis de todas as operagdes em conformidade com as normas aplicaveis is

companhias abertas nos termos da Lei 6.4O4/76, da regulamentagdo da comissio de

Valores Mobili6rios (cvM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC;
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3.1.43. apresentar i ANA€:

3.1.43,1^ trimestralmente;

i. em at6 45 (quarenta e cinco) dias apds o encerramento de cada trimestre os

balancetes mensais analiticos; e

ii. declaragdo da Concessiondria contendo o valor do seu capital social integralizado e as

alterag6es na composi96o acion5ria;

3.1.43.2. anualmente, atrl o dia 15 (quinze) de maio do exercicio subsequente: os

demonstrativos cont6beis, em sua forma completa, ou seja, Balango Patrimonial
(BP), DemonstragEo de Resultado do Exercicio (DRE), Demonstragio do Fluxo de

Caixa (DFC), Demonstra96o de Mutag6es no Patrim6nio Liquido {DMPL),
Demonstragio do Valor Adicionado (DVA) com as respectivas notas explicativas e

os Relat6rios da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e de Administragio, os

Pareceres dos Auditores Independentes, bem €omo o Balancete de

encerramento do exercicio com os ajustes realizados e respectivos saldos;

3.1.43.3. caso a Concession5ria constitua subsidi5rias, os demonstrativos cont6beis
elencados nos itens 3.1.43.1 e 3.1.43.2 tamb€m deverio ser apresentados

individualmente para cada subsidi6ria constituida;

3.1.43.4. Os pareceres de que trata o item 3.1.43.2 deverSo conter capitulo especifico

relativo ao valor da Contribuigio Varidvel e da ContribuigSo Mensal. (Alterada

pela Decisdo ne 105, de 28 de junho de 2017)

3.1.44. manter atualizado o inventdrio e o registro dos bens reversiveis, conforme previsto

no Contrato e na regulamentacao vigente;

Subeeg6o Vll - Do Capital Social

3.1.45. Cabe i concession6ria, durante a vig€ncia do Contrato, manter capital social

subscrito e integralizado de, no minimo, R$ 543.315.0fi),00 (quinhentos e quarenta e

tr6s milh6es e trezentos e quinze rnil reais), vedada, em qualquer hip<itese, a sua

redugio sem a pr€via e expressa autorizagao da ANAC.

3.1.46. integralizar a totalidade do seu capital social minimo no prazo previsto para o

t6rmino da Fase l-B.

Subsegdo Vlll - Da Responsabilidade
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3'1'47' responder perante a ANAC e terceiros, nos termos admitidos na legislagSo aplicSvel;

3'1'48' responder pela posse, guarda, manutengSo e vigilancia de todos os bens integrantesda concessio, de acordo com o previsto no conrrato 
"i.-i"gur.r"ntag'o vigente,ressalvado o disposto no item 2.21.3;

3'1'49' ressarcir a ANAC e os demais anuentes e intervenientes de todos os desemborsosdecorrentes de determinag'es judiciais, p",. Jirt"iaoi" lirie.Eo", originarmenteimput6veis i concessioniria,'incruiive recramag6es i,,i"]r,irr., propostas porempregados ou terceiros vinculados i Concession6ria;

3'1'50' informrr 
-r 

ANl!, imediatamente,.quando citada ou intimada de quarquer ag50judiciar ou procedimento administraiivo, que porr"."*ri..'", .."rponr.uiridade daANAC' ou dos intervenientes, incrusive doi termos e;;;; ;;"."rsuais, bem comoenvidar os melhores esforgos na defesa oos interessei-.;;;;, praticando todos osatos processuais cabfveis com esse obletivo;

3'L'51' responder pela adequagSo e qualidade dos investimentos realizados, assim comopelo cumprimento das obrigag6es contratuais, .egulamentares- e tegais relacionadosaos cronogramas, projetos e instalagoes;

3'1'51'1' a aprovagSo pela ANAC decronogramas, projetos e instarag6es apresentadosnao excrui a responsabiridade excrusiva aJ'c"i,.L.ril"ir,, p"r, adequagdo equaridade dos investimentos rearizadot, 
"*; ;;;; Jro .rrp.irento dasobrigag6es contratuais, regulamentares e legais;

3'1'52' responder perante a ANAC e terceiros peros servigos subcontratados;

3'1'53' responder totalmente por eventuais indenizag6es devidas aos detentores decontratos que envorvam a cess'0 de espagos no comprexo AeroportuSrio quando aConcession6ria der causa i referida indeniza96o;

Subsegio tX - Dos Seguros

3'1'54' contratar e manter em vigor, durante todo o prazo da concessdo, ap'rices deseguro' com vigencia rilir". de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade eeficdcia das operag.es realizadas no a"-po-lo,'que sejam suficientes para cobrir:
3'1'54'1' danos causados is obras civis, aos equipamentos e miquinas empregados naampriag60 0u reforma do Aeroporto, incruindo danos deco'entes de casofortuito ou forga maior, com timiie maximo de garantia no minimo equivarenteao valor dos bens segurados;
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3.1.54.2, danos causados aos bens m6veis e im6veis que integram a concessdo, nos
termos deste Contrato, incluindo danos decorrentes de caso fortuito ou forga
maior, com limite m6ximo de garantia no minimo equivalente ao valor dos bens
segurados;

3.1.54.3. danos morais e materiais causados a terceiros, que decorram das obras e das
atividades prestadas pelos administradores, empregados, prepostos, ou
delegados da Concession6ria, e que sejam passlveis de responsabilizagSo civil,
com limite m6ximo de garantia coincidente com as melhores prdticas de
mercado para cada tipo de sinistro;

3.1.55. apresentar ) ANAC, antes do inicio das FAsEs l-A e l-4 e ll e na ocorrdncia de um
novo ciclo de investimentos, a comprovagio de que as ap6lices dos seguros exigidos na
presente subsegSo e aplicSveis para cada uma destas fases encontram-se em vigor;

3.1.56. atualizar os seguros contratados periodicamentg a cada 12 (doze) meses contados a
partir da contratagio originSria, de forma a incluir eventos ou sinistros que n5o eram
cobertos pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no momento de sua
contratageo origindria;

3.1.57. informar A ANAC, anualmente, todos os bens cobertos pelos seguros contratados e a
forma de c6lculo do limite m6ximo de indenizagSo da apdlice de seguro para cada
sinistro;

3.1.58, responder pela abrang6ncia ou omissdes decorrentes da realizagio dos seguros,
bem como pelo pagamento integral da franquia na hip6tese de ocorr€ncia do sinistro;

3.1.59. estabelecer a ANAC como cossegurada de todos os seguros, de acordo com a

caracteristica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As ap6lices de seguro
poderdo estabelecer, adicionalrnente, como benefici6ria, instituigio financeira credora
da Concession5ria, desde que n5o haja comprometimento da operacionalizagSo e
continuidade da prestag5o do servigo;

3.1.60. fazer acompanhar as ap6lices de seguro da expressa autorizagSo i seguradora para
contratar o resseguro diretamente no exterior, bem como de resseguro junto is
resseguradoras internacionais, quando for o caso;

3.1.61. encaminhar i ANAC, com anteced€ncia minima de 30 (trinta) dias de seu
vencimento, a comprovagdo de que as ap6lices dos seguros foram renovadas ou serio
incondicionalmente renovadas antes do seu vencimento:

3.1.62. sem prejuizo do disposto no item 3.1.5$ toda alteragdo promovida nos contratos de
ap6lices de seguros, incluindo as que impliquem cancelamento, renovagio,
modificagio ou substituigdo de quaisquer apdlices, devem ser previamente informadas
i ANAC;

32



*ft6+
!9sl;q7' ANAC :

\-'

-coNrRATo or concessAo pnm mupulgAo, rulrrlurrnEAo e ExptoRACAo Do AERopoRTo

INTERNACIONAT DE GUARUI,}IOS

3.1.63. caso a Concession6ria n5o comprove a renovagSo das ap6lices no prazo previsto no
item 3.1.61, a ANAC poder6 contratar os seguros e cobrar da Concession6ria o valor
total do prdmio, sem prejuizo das sangdes contratuais cablveis;

3.1.64. na situagEo prevista no item 3.1.63 permanecerd a Concessiondria responsdvel pelas
obrigagdes contratuais, independentemente da op95o da ANAC pela contratagSo ou
n6o dos seguros;

Subsegio X - Das Garantias de Execuglo Contratual

3.1.65. prestar Garantia de ExecugSo Contratual, em uma das seguintes modalidades,
definida a seu crit€riq a fim de assegurar o cumprimento das obrigagdes constantes no
presente Contrato:

3,1.65.1. caugSo, em dinheiro ou titulos da divida pdblica federal;

3.1.65.2. seguro-garantia cuja ap6lice deve observar, no minimo, o conterido do
Anexo 5 - Modelos e Condigdes Minimas para Garantia Contratual; ou

3,1.65.3. fianga banc6ria, na forma do modelo que integra o Anexo 6 - Modelos e
Condig6es Minimas para Garantia Contratualj

3,1,56, manter em vigor a Garantia de Execugio Contratual nos valores e prazos
estabelecidos abaixq sob qualquer uma das formas previstas no item anterior, tendo
como benefici6ria a ANAC:

33



€99-
)2r+o.-^\

7- ANAC -,:,:,'-

-coNTRATo oe corucessAo pmnmupungAo, MANUTENCAo E ExptoRACAo DoAERopoRro
INTERNACIONAI. DE GUARUIHOS

3.1.67. manter a integridade da Garantia de ExecugSo Contratual durante toda a vig€ncia do

Contrato, obedecidos os valores definidos acima, estando obrigada,

independentemente de pr6via notificagio para constituigeo em mora, a:

3.1.57.1. renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vig6ncia

do Contrato, comprovando a sua renovagio i ANAC 30 {trinta) dias antes de seu

termo final;

3,1.67.2, reajustar a Garantia de ExecugSo Contratual, de acordo com a fdrmula
constate do item 5.2. do Anexo 6 - Modelo e Condig6es Minimas para a Garantia

Contratual, anualmente, na mesma data dos reajustes do valor da Contribuigdo

Durante a Fase I-B
do Contrato: a partir
da assinatura do
Contrato atd o tdrmino
da Fase I-B do
Contrato.

R$ 884.853.000,00 (oitocentos e oitenta e quato milhdes e oitocentos
e cinquenta e tr€s mil reais)

Ap6s o t6rmino da
Fase I-B do
Contrato: a partir do
tdrmino da Fase I-B
do Contrato atd o
tdrmino do Contrato.

At6 10 de iulho de 2018

R$ 442.426.OCf.,W (quatrocentos
quarenta e dois milh6es e quatrocentos e
vinte e seis mil reais

De 11 de julho de 2018
a 10 de julho
de 2019

R$ 378.494.017,14 (nezentos e setentae
oito milh6es, quatrocentos e noventa e
quato mil e dezessete reais e quatorze

De I I de julho de 2019
a19de
dezemb,ro de 2031

R$ 442.426.M,00 (quatrocentos
quarenta e dois milh6es e quatrocentos e

vinte e seis rnil reais

De 20 de dezembro de
2031a 1l de
julho de 2032

R$ 482.958.500,00 (quatrocentos e oitenta
e dois milhdes, novecentos e cinquenta e

oito mil e quinhentos reais)

Investimento: a partir
da ocorr€ncia de um
dos eventos previstos
no PGI como Gatilho
de Investimentos.

lOTo (dez por cento) do valor dos investimentos previstos

R$ 64.476.000,00 (sessenta e quatro milhdes e quatrocentos e setenta
e seis mil reais)

Tdrmino do
Contrato: pelo
periodo de 24 (vinte e
quatro) meses ap6s o
t6rmino do Contrato.

(Alterada pelo Termo Aditivo ne 002, de 15 de janeiro de 2017)
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Fixa a ser paga no m6s de julho de cada ano, e sempre que houver previsSo de
alteragio no valor previsto da Garantia de Execugio Contratual nos termos da

Cl6usula 3.1.66; (Alterada pelo Termo Aditivo ns 002, de 15 de janeiro de 2017)

3.1.67.3. repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer
obrigag6es de pagamento abrangidas pela Garantia de Execugdo Contratual no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva utilizagSo, independente de

disputa/discuss6o, judicial ou administrativa, de dolo ou culpa;

3.1.67.4. responder pela diferenga de valores, na hip6tese de a Garantia de ExecugSo

Contratual ndo ser suficiente para cobrir o valor de todas as obrigagdes de
pagamento por ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais

admitidos; e

3.1.67.5. submeter i pr€via aprovagio da ANAC eventual modificag5o no conterido da

carta de fianga ou do seguro-garantia, bem como eventual substituigdo da

Garantia de ExecugSo Contratual por qualquer das modalidades admitidas.

3.1.68. A caugio em dinheiro dever5 ser prestada mediante dep6sito em conta a ser

designada pela ANAC.

3.1.69. A caugEo em titulos da divida priblica federal deverd ser prestada por titulos
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidagdo e de cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus

valores econdmicos, conforme definido pelo Minist€rio da Fazenda.

3.1.70. As cartas de fianga e as ap6lices de seguro-garantia deverio ter vigdncia minima de 1

{um) ano, sendo de inteira responsabilidade da Concession6ria mant€-las em plena

vigQncia e de forma ininterrupta durante toda a vig6ncia da Concess5o, devendo para

tanto promover as renovag6es e atualizagdes que forem necessirias.

3.L,70.7. A contratageo do seguro-garantia deverd ser feita com seguradora e

resseguradora autorizadas pela Superintend€ncia de Seguros Privados - SUSEP,

entidade vinculada ao Minist6rio da Fazenda, ou com seguradora e

resseguradora de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagio de

risco esteja compreendida na categoria "grau de investimento" em, pelo menot
uma das seguintes ag€ncias: Fitch, Standard & Poors ou Moodfs.

3.7.70,2. Caso se opte por contratageo de fianga banc5ria, esta dever6: (i) ser

apresentada em sua forma original (n6o serio aceitas c6pias de qualquer

esp6cie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o Poder Concedente

como beneficiirio, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da

instituigio financeira fiadora e (v) prever a rendncia ao beneficio de ordem.
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3.1.70.2.L. As fiangas bancdrias devem ser contratadas com instituigdes
financeiras de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classifica96o de

risco esteja compreendida na categoria "grau de investimento" em, pelo

menos, uma das seguintes ag€ncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody's.

3.1.71. A Garantia de Execugdo Contratual poder6 ser utilizada nos seguintes casos:

3.1.71.1. nas hip6teses em que a Concessiondria nao realizar as obrigagdes previstas

no PEA;

3.L.77.2. na hipdtese de devolug5o de Bens Reversiveis em desconformidade com as

exigOncias estabelecidas no contrato;

3.L7I.3. nas hip6teses em que a Concessiondria n6o proceder ao pagamento das

multas que lhe forem aplicadas, na forma do Contrato e de regulamentos da

ANAC; e

3.7.7t.4. nas hip6teses em que a Concession6ria n5o efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizag6es ou obrigag6es pecuniirias devidas ao Poder

Concedente, em decorrAncia do Contrato, ressalvados os tributos.

3.1.71.5. quando houver qualquer mora ou inadimplemento de quaisquer direitos
assegurados aos empregados da Concession5ria, inclusive a aus€ncia de
pagamento da contribuigSo patronal ao Infraprev.

3.1.72. Se, apds transcurso dos prazos previstos no Contrato, a Concession6ria ainda n5o

tiver sanado todas as irregularidades relacionadas i Garantia de Execugdo Contratual,
o Poder Concedente poderd contratar a Garantia de Execugio Contratual em lugar e is
expensas da Concessiondria, sem prejuizo da aplicagdo da penalidade.

Segio ll - Do Poder Concedente

3.2.S5o direitos e deveres do Poder Concedente:

3.2.1.assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais, preservando os direitos da

ANAC, da Concession6ria e dos Usu5rios;

3,2.2.regulamentar a prestagao dos servigos no Aeroporto, sua operagSo e manutengio;

3.2.3.exigir da Concessiondria a estrita obedi€ncia is especificagdes e normas contratuais;

3.2.4.cumprir e fazer cumprir as disposigSes regulamentares da Concess6o;
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3.2.5.fiscalizar a boa qualidade dos servigos, bem como receber e apurar manifestagdes e

reclamag6es dos Usu6rios;

3.2.6.aprovar os projetos, planos e programas relativos i implantagio do Aeroporto, bem
como exigir as modificag6es que se revelarem necess6rias para atendimento ao PEA;

3.2.7.rejeitar ou sustar qualquer servigo em execugiq que ponha em risco a seguranga
priblica ou bens de terceiros;

3.2.8.a seu crit6riq executar inspeg6es ou auditorias para verificar as condig6es das

instalagdes, dos equipamentos, da seguranga e do funcionamento do Aeroporto;

3.2.9,acompanhar e apoiar com os melhores esforgos a Concession6ria nas ag6es

institucionais junto a drg6os competentes;

3.2.10. emitir autorizagio A Concessiondria para o uso e/ou acesso d 5rea de Aeroporto, e

para os bens afetos ao objeto da ConcessSo, por meio do Anexo 7 - Termo de
AceitagSo Provis6ria e de Permissio de Uso de Ativos e do Anexo 8 - Termo de

Aceitagio Definitiva e de Permissio de Uso de Ativos;

3.2.11. firmar com 6rg3os priblicos, na qualidade de interveniente, todos os conv€nios e

parcerias necess6rias para a execugio do objeto da presente Concess6o;

3.2.12. comunicar i Concession6ria, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer

agdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade

da Concession6ria, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os

melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo. Fica facultado i Concession6ria valer-se de

qualquer instrumento processual de interven96o de terceiros;

3.2.13. comunicar a instituigdo financeira ou seguradora respons5vel pela prestaq|o da

Garantia de Execugio Contratual, bem como as entidades financiadoras da

Concessiondria, sempre que instaurar processo para decretar a intervengSo,

encampagSo ou caducidade;

3.2.14. colaborar, nos limites de sua atuag6o institucional, com as entidades financiadoras

da Concessiondria, para contribuir com a viabilidade do financiamento dos

investimentos, de forma a possibilitar a execugdo integral do objeto da Concessdo;

3.2.15. desapropriar os imdveis que possuam decreto de declaragEo de utilidade piblica jd
publicados e em vigor quando da realizagdo da sessio ptiblica do leilEo, indenizar seus

proprietdrios e disponibilizar a Srea do Aeroporto livre e desembaragada i
Concessioniria, sem qualquer 6nus; e

3.2.16. valer-se de qualquer instrumento processual de interveng5o de terceiros.
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Segio lll - Do Usu6rio

3.3.56o direitos e deveres do Usu5rio:

3.3.1,receber servigo adequado dentro dos par6metros fixados pela ANAC;

3.3.2.receber da ANAC e da €oncession6ria informaq6es quanto is questdes relacionadas ao

valor da Tarifa;

3.3.3.pagar as Tarifas, salvo as situag6es previstas em lei;

3.3.4,levar ao conhecimento da ANAG da Concessioniria e das autoridades competentes as

irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

3,3.5,contribuir para a conservagdo das boas condig6es dos bens pfblicos por meio dos
quais lhes sao prestados os servigos.

CAPITUTO lV - DA REMUNERAgAO DA CONCESSIoNARIA

4.1. A RemuneragSo da Concessiondria ser6 composta de 2 (duas) diferentes parcelas de

receita:

4.1. l.Receitas Tarifdrias; e

4. 1.2.Receitas N6o Tarifdrias

4.2. A Concessiondria fica autorizada a ceder fiduciariamente aos Financiadores, nos termos

do artigo 28-A da Lei 8.98295, os cr€ditos decorrentes das Receitas Tarifirias e N6o

Tarifdrias, com o objetivo de garantir os contratos de mrituo de longo prazo, at6 o

limite que nao comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da prestagao do

servigo.

5eg5o | - Das Receitas Tarifirias

4.3. As Receitas Tarifdrias serEo constituidas pelas Tarifas, previstas no Anexo 4 - Tarifas,

arrecadadas pela Concession6ria, sendo vedada ) Concession6ria a criagio de qualquer

outra cobranta tarifiria que ndo esteja prevista no referido anexo, salvo na situaqio
prevista no item 4.9 deste contrato.

4.4. As Tarifas aplicadas pela Concessiondria estareo limitadas aos tetos estabelecidos no

Anexo 4 - Tarifas, observadas as regras de reajuste e de Revisio dos Par6metros da

ConcessSo presentes no Contrato e demais disposig6es aplic6veis.

38



19ys

7' ANAC
-coNTRATo DE coucussAo Rann nnanuaqAo, MANUTENSo e exelomgAo Do AERopoRTo

IT,ITERNACIOfIIAT DE GUARU1HOS

4.5. A Concessiondria poder6 praticar descontos nas Tarifas, baseados em par6metros

objetivos previamente divulgados, tais como a qualidade dos servigos, horSrio, dia ou

temporada, conforme o estabelecido no Anexo 4 -Tarifas.

4.6. Os descontos tarif6rios concedidos deverdo ser estendidos a qualquer Usudrio que

atenda is condig6es para sua fruigEo,

4.7. Os descontos praticados pela ConcessionCria em relagio is tarifas n6o poderSo ser

utilizados como fundamento para recomposigSo do equilibrio econ6mico-financeiro do

Contrato.

4.8. A Concessiondria deveri informar e ANAC sobre os descontos praticados, sem prejuizo

do disposto na regulamenta96o aplic6vel.

4.9. Qualquer alteragdo na estrutura do sistema tarifdrio do Contrato, decorrentes de lei ou

de nova regulamentaqio da ANAC, ser6 refletida no presente Contrato.

4.10. A arrecadagSo das Tarifas serd realizada de acordo com as regras previstas no Anexo

4 - Tarifas.

Segio ll - Das Receitas Nlo Tarifirias

4.]-1. A Concession6ria poder6 explorar atividades econ6micas que Serem Receitas NEo

Tarif6rias, conforme previsto no PEA, diretamente ou mediante a celebragSo de

contratos com terceiros, em regime de direito privado.

4.L2. A exploragao de atividades economicas que envolva a utilizaqio de espagos no

Complexo Aeroportudrio seguira o regime previsto no Capitulo Xl - Da Utilizagdo de

Espagos no Complexo Aeroportu6rio.

4.L3. A Concession6ria somente poderi exercer no Complexo Aeroportu6rio atividade

econdmica distinta da aeroportu6ria, que gerem Receitas Ndo Tarifdrias, por meio de

subsidijrias integrais, adotando contabilidade separada para cada uma das atividades

exploradas por suas subsididrias, segundo as normas cont6beis vigentes, permitindo

que a ANAC tamb6m realize auditorias destas subsidi6rias sempre que entender

necess6rio.

4.13,1, Fica vedada a participagEo de subsidi6ria integral da Concession6ria em

outras sociedades.
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4.14. Fica vedado i Concessiondria celebrar contratos com suas Partes Relacionadas ou

com as Partes Relacionadas do Acionista Privado, para explorar atividades econOmicas

que gerem Receitas N5o Tarif6rias, conforme previsto no PEA.

CAPITUTO V - DA ATOCACAO DOS RTSCOS

5.1.Os riscos decorrentes da execugSo da ConcessEo serSo alocados ao Poder Concedente e )
Concession6ria, consoante as seguintes disposig6es.

Seg6o I - Dos Riscos do Poder Concedente

5.2.Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que pode16o ensejar
RevisSo Extraordin6ria, nos termos deste contrato:

5.2.1.mudangas no Projeto Bdsico por solicitagio da ANAC ou de outras entidades pdblicas,

salvo se tais mudangas decorrerem da nio-conformidade do Projeto B5sico com a

legislag5o em vigor ou com as informag6es contidas no PEA;

5.2.2.mudangas nas especificag6es dos servigos em decorr€ncia de novas exig€ncias de
procedimentos de seguranga por solicitag6o da ANAC ou decorrentes de nova

legislagSo ou regulamenta96o priblicas brasileiras;

5.2.3.restrig5o operacional decorrente de decisio ou omissSo de entes pdblicos, exceto se

decorrente de fato imput6vel i Concession6ria;

5.2.4.atrasos na liberagEo do acesso ao local das obras ou impossibilidade de imissdo na

posse por fatos nao imputSveis i Concession6ria e que gerem prejuizos a ela;

5.2.5.criag5o de beneficios tarifdrios pelo Poder Pdblico;

5.2.6.criag6o ou extingeo de Tarifas Aeroportudrias;

5.2.7,mudanga na legislagSo tributSria que aumente custos da obra, custos operacionais ou

custos de manutengio de equipamentos, exceto as mudangas nos lmpostos sobre a

Renda:

5.2.8.ocorr€ncia de eventos de forga maior ou caso fortuito, exceto quando a sua cobertura
possa ser contratada junto a instituig6es seguradorag no mercado brasileiro, na data
da ocorr6ncia ou quando houver ap6lices vigente que cubram o evento;

5.2.9.exist6ncia de sitios ou bens arqueoldgicos na 6rea do Aeroporto, assim como os custos

decorrentes de tal evento;
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5.2.10, os decorrentes de obrigaq6es assumidas pelo Poder Concedente, relacionadas na

se95o ll - Do Poder concedente do CAPfIULO lll - DOS DIRE|TOS E DEVERES;

5.2.11. atrasos decorrentes da n5o obtengSo de autorizagdes, licengas e permiss6es de
5rg6os da Administragio Priblica Federal exigidas para construgio ou operagSo das
novas instalagdes, exceto se decorrente de fato imput6vel i Concessiondria.;

5.2.12. atrasos nas obras decorrentes da demora na obtengSo de licengas ambientais
quando os prazos de an6lise do drgSo ambiental respons6vel pela emissSo das licengas

ultrapassarem as previs6es legais, exceto se decorrente de fato imput6vel i
Concessiondria.

5.2.13, custos relacionados aos passivos decorrentes das relag6es trabalhistas anteriores i
data de transfer€ncia do contrato de trabalho, tenham sido ou n5o objeto de
reclama96o judicial, incluindo os encargos previdenciSrios, observado o item 2.21.6

5.2.14. custos relacionados aos passivos fiscais, previdenci6rios, civeis e outros que

decorram de atos ou fatos anteriores ao Est6gio 3 da Fase l-A, salvo se decorrentes de
atos da Concessiondria relacionados i execugio da Fase l-B do Contrato; e

5.2.15. custos relacionados aos passivos ambientais que tenharn origem e n6o sejam

conhecidos at6 a data de publicagio do edital do leilSo da concessSo.

5.2.15.1. Custos relacionados i confirmagio de exist6ncia de contaminagdo do solo e
6guas subterr6neas na Srea do aeroporto que decorram de atos ou fatos
anteriores i Data de Eficicia do Contrato.

S.3,Salvo os riscos expressamente alocados ao Poder Concedente no Contrato, a Concession6ria

€ exclusiva e integralmente responsivel por todos os demais riscos relacionados a presente

ConcessEo.

5eg6o ll - Dos Riscos da Concession6ria

S.4.Observado o disposto no item 5.3, constituem riscos suportados exclusivamente pela

Concessioniria:

5.4.1.aumentos de prego nos insumos para a execugSo das obras, salvo aqueles que

decorram diretamente de mudangas tribut6rias, nos termos do item 5.2.7;

5.4,2.investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elwagio dos custos

operacionais e de compra ou manutengEo dos equipamentos;
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5.4.3.n6o efetivagio da demanda projetada ou sua redugSo por qualquer motivo, inclusive

se decorrer da implantag6o de novas infraestruturas aeroportudrias dentro ou fora da

6rea de influ6ncia do Aeroporto, com excegio apenas do disposto no item 5.2,3;

5.4.4.estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela

Concession6ria;

5,4.5.investimentos, custos ou despesas adicionais necessdrios para o atendimento do PEA

ou de quaisquer das obrigagdes contratuais, do nivel de servigo estabelecido e da
qualidade na prestagfio dos servigos previstos no Contrato;

5.4,5.estimativa incorreta do cronograma de execugio dos investimentos;

5.4.7.prejuizos decorrentes de falha na seguranga no local de realizagSo das obras;

5.4.8.situagio geol6gica do Aeroporto diferente da prevista para a execugio das obras, salvo
no tocante ao item 5.2.9;

5.4.9.aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros;

5.4.10. variag6o das taxas de c6mbio;

5.4.11. variagio da demanda pelos servigos prestados no Aeroporto;

5.4.12. inadimplAncia dos Usu6rios pelo pagamento das Tarifas;

5.4.13. prejuizos a terceiros, causados direta ou indiretamente pela Concession6ria ou por
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorr6ncia de obras ou da

prestagSo dos Servieosj

5.4.14. prejuizos decorrentes de erros na realizagio das obras que ensejem a necessidade

de refazer parte ou a totalidade das obras;

5.4.15. atrasos decorrentes da nio obtengSo de autorizag6es, licengas e permiss6es da

Administragdo Prjblica federal exigidas para construgio ou operagio das novas

instalagdes, exceto se decorrente de fato imput6vel i AdministragEo Ptiblica Federal;

5.4.16. mudangas dos projetos apresentados pela Concessioniria que nio tenham sido

solicitadas pela ANAC, com excegdo do disposto no item 5.2.2;

5.4.17. mudangas tecnol6gicas implantadas pela Concession6ria e que ndo tenham sido

solicitadas pela ANAC;

5.4.18. greves realizadas por empregados contratados pela Concession6ria ou pelas

Subcontratadas e prestadoras de servigos i Concession6ria;
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5.4.19. custos de agdes judiciais de terceiros contra a Concession6ria ou Subcontratadas

decorrentes da execucSo da Concessio, salvo se por fato imput6vel ao Poder

Concedente e observado o disposto nos itens 5.2.13 e 5.2.14;

5.4.20. responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais, salvo aqueles

decorrentes diretamente das obras realizadas pelo Poder Pdblico, mencionadas no

Anexo 3 - Obras de Poder Pdblico e aqueles previstos no item 5.2.15;

5.4.21. impossibilidade de atingimento das capacidades previstas no Anexo 10 - Capacidade
do Sistema de Pistat quando n5o decorrente de decisSo ou omissdo de entes prjblicos;

5.4.22, ocorr€ncia de eventos de forga maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja

aceita por instituig6es seguradoras, no mercado brasileiro;

5.4.23. custos de eventual rescisio dos contratos celebrados que envolvam a utilizagio de

espagos no Complexo Aeroportu5rio que estejam em vigor no inicio do Est6gio 3 da

Fase l-A; e

5.4.24. quaisquer outros riscos afetos i execugio do objeto da ConcessSo, que n6o estejam

expressamente previstos no item 5.2.

5.5.A Concession6ria declara:

5.5.1,ter pleno conhecimento da natureza e extensio dos riscos por ela assumidos no
Contrato; e

5.5.2.ter levado tais riscos em consideragSo na formulagio de sua Proposta e assinatura do
Contrato de Concessdo.

5.6.4 Concession6ria n5o far6 jus i recomposigSo do equilibrio econ6mico-financeiro caso
quaisquer dos riscos n6o alocados expressamente ao Poder Concedente, em especial, a ndo

realizagio da demanda projetada pela Concessiondria, venham a se materializar.

CAPITULO VI - DO EqUIilBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1.5empre que atendidas as condig6es do Contrato e respeitada a alocagio de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equillbrio econ6mico-financeiro.

6.2.O equilibrio econ6mico-financeiro do contrato ser6 preservado por meio de mecanismos de
reajuste e de revisSo.
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Segiol-DoReajuste

6.3.0 reajuste incidird sobre as Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas a fim de preservar o

equilibrio econ6mico-financeiro pactuado, com exceg5o das tarifas fixadas em percentuais.

5,4.Quando da emissEo da Ordem de Servigo da FASE I as Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas

serSo reajustadas pelo IPCA, tendo como refer€ncia a data da publicagSo do Edital,

observando-se a seguinte f6rmula:

Pr=Pox(IPCA/IPCfu)

onde:

Pl corresponde is Tarifas reajustadas quando da emissdo da Ordem de Servigo da FASE l;
Po corresponde is Tarifas referentes A data da publicagSo do Edital;

IPCA/lPCfu corresponde ao IPCA acumulado no periodo compreendido entre a data da

publicagdo do Edital e a data de emissio da Ordem de Servigo da FASE L

6,5.Apds o primeiro reajuste, as Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas serSo reajustadas

anualmente pelo IPCA, tendo como refer€ncia a data do dltimo reajuste, observando-se a

seguinte f6rmula:

Pt=At+&

Para t=2, tem-se que At = Pt-r x {lPCft/lPCAl r)x(1-Xt) e Q = Anx{-Q,)

Parat>z,tem-se que At = 4,-1x (lPC,At/lpOq.-t)x(1-Xt) e & = Atx(-Qt)

onde:

Pr corresponde is Tarifas previstas no Anexo 4 - Tarifas;

At 6 o componente que incorpora o indice de inflagio e os efeitos do fator X;

& 6 o componente que incorpora os efeitos do fator Q;

IPCAI 6 o indice referente ao IPCA do m€s anterior ao reajuste;

Xt 6 o fator de produtividade a ser definido, nos termos do Contrato, conforme metodologia

a ser estabelecida em regulamento da ANAC, previamente submetida i discussSo ptiblica;

Qt 6 o fator de qualidade dos servigos, conforme disposto no Anexo 2 - Plano de Exploragdo

Aeroportudria.

6.5.1.As Tarifas referentes i atividade de armazenagem e capatazia n6o serEo submetidas i
aplicagio dos fatores X e Q.
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5.5.O fator X poder6 afetar de forma positiva ou neBativa o resultado do reajuste anual

dependendo da evolugSo das varidveis associadas i produtividade e efici6ncia da ind[stria
aeroportuiria e/ou do Aeroporto.

6.7.A determinagio da metodologia de c6lculo do fator X deveri ser orientada pelos ganhos

observados e potenciais de produtividade da indristria aeroportu5ria relevante e/ou do
Aeroporto.

6.8.A base de dados utilizada para o cSlculo da produtividade poderi conter dados referentes ao

movimento de passageiros, pouso de aeronaves, peso m6ximo de decolagem, nrimero de

trabalhadores, receitas, investimentos, custos operacionais, entre outros.

6.9.O fator X da fdrmula acima ser6 aplicado de forma diferenciada durante os primeiros anos

da ConcessSo, conforme previsto no Anexo 11- Fator X.

6.10, Por ocasiSo das Revis6es dos Par6metros da Concessdo, os Indicadores de Qualidade

do Servigo, assirn como a metodologia de c6lculo do fator Q poderSo ser revistos pela

ANAC, ap6s audiOncia priblica, com vistas a criar incentivos para melhoria da qualidade dos

servigos prestados, a ser aplicado a cada reajuste tarif6rio at6 a pr6xima Revis5o dos

Par6metros da Concessio.

6.11. O fator Q da f6rmula acima ser6 aplicado de forma diferenciada durante os

primeiros anos da concessao, conforme previsto no PEA.

6.12. O fator Q poderi afetar de forma positiva ou neBativa o resultado do reajuste anual

dependendo do desempenho apresentado pela Concession6ria no que se refere )
qualidade do servigo.

6.13, Os reajustes serSo implementados, conforme o disposto no contrato, e

hornologados pela ANAC mediante publicagio no Di6rio Oficial da Uni6o.

Seglo ll - Da RenisSo dos Par6metros da ConcessSo

6.14. As Revis6es dos Par6metros da ConcessSo serSo realizadas a cada periodo de 5
(cinco) anos do periodo da concessio'

6.15. A Revisao dos Par6metros da Concessao tem como objetivo permitir a

determinag6o:

6.L5.1. dos Indicadores de Qualidade do Servigo;

6.15.2. da metodologia de c6lculo dos fatores X e Q; e

6.15.3. da Taxa de Desconto a ser utilizada no Fluxo de Caixa Marginal'
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6.16. Os parimetros de que trata o item 6.15 ser6o aplicados at6 o t6rmino do processo

de Revis6o dos Par6metros da Concessdo subsequente.

6.t7. A primeira Revisdo dos Pardmetros da Concess6o ser6 iniciada e concluida no quinto

ano da concess5o, contado da Data de Efic6cia, e as subseqtientes a cada periodo de 5
(cinco) anos, tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo, de

forma a possibilitar o cumprimento do disposto no item 6.16.

6.18. A partir do segundo processo de Revisio dos Pardmetros da ConcessSo, que

ocorrer6 no dfcimo ano do periodo da concessSo, a ANAC, visando preservar o equilibrio
econ6mico-financeiro do Contrato, ter6 a prerrogativa de incorporar outros paremetros

al6m daqueles mencionados no item 5.15, respeitada a alocagEo de riscos prevista neste

Contrato,

5.19. Os procedimentos relativos is Revis6es dos Par6metros da ConcessSo serdo

precedidos de ampla discussdo ptiblica.

Secio lll - Da Revis5o Extraordin6ria

6.20. Os procedimentos de RevisSo Extraordin6ria objetivam a recomposigEo do equilibrio

econfimico-financeiro do Contrato, a fim de compensar as perdas ou ganhos da

Concession6ria, devidamente comprovados, em virtude da ocorr€ncia dos eventos

elencados no CAPITULO V - SegSo I do Contrato, desde que impliquem alteraqao relevante

dos custos ou da receita da Concessiondria.

6.20.1. Para as hip6teses de Revis6o Extraordindria que decorram de eventos relacionados

aos riscos prwistos nos itens 5.2.13 e 5.2.!4, a Concession6ria deveri apresentar i
ANAC um pedido de revisSo instruido com os documentos que demonstrem a

responsabilidade do Poder Concedente pelos eventos, bem como comprovar os gastos

efetivamente realizados.

6.21. Cabe i ANAC a prerrogativa de escolher, dentre as medidas abaixo elencadas,

individual ou conjuntamente, a forma pela qual serd implementada a recomposigSo do

equilibrio econ6mico-financeiro:

6.21.1. alteragdo do valor das Tarifas;

6.21.2. alteraESo do prazo da Concessio;

6.21.3. alteragdo das obrigagdes contratuais da Concessionfria; ou

6.2!..4. revisao da contribuigEo mensal e/ou contribuigSo fixa ao sistema devida pela

Concession6ria, mediante comum acordo entre ANAC e Concessioniria, ap6s pr6via
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aprovagSo do Minist6rio dos Transportes, Portos e Aviagio Civih ou (Alterada pela

Decisdo ns 105, de 28 de junho de 2OI7\

6.21.5. outra forma definida de comum acordo entre ANAC e Concession6ria, mediante
pr6via aprovagio da Secretaria de Aviagio Civil da Presid€ncia da Repdblica.

(Acrescentada pela Decisdo ns 105, de 28 de junho de 2OL7)

6,22. Na escolha da medida destinada a implementar a recomposigSo do equilibrio

econ$mico-financeiro, a ANAC deve considerar a periodicidade e o montante dos

pagamentos vencidos e vincendos a cargo da ConcessionSria, relativo aos contratos de

financiamento celebrados para a execuqeo do objeto da ConcessSo.

6.23. Na recomposigio do equilibrio econ6mico-financeiro do Contrato deverEo ser

observadas, entre outras, as seguintes condig6es:

6.23.1. os ganhos econ6micos decorrentes de novas fontes geradoras de Receitas Tarif6rias

que n6o tenham sido previstas quando do c5lculo inicial do teto tarif6rio, com vistas d

modicidade tarif6ria; e

6.23.2. os ganhos econ$micos que nio decorram diretamente da efici€ncia empresarial, em

casos como o de diminuigio de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os

servigos, conforme regulamentado pela ANAC'

6.24. O procedimento de recomposig5o do equilibrio econdmico-financeiro da Concess5o

dever6 ser concluido em prazo neo superior a 90 (noventa) dias, ressalvada as hipdteses,

devidamente justificadas, em que seja necessSria a prorrogagao do prazo.

6.25. A Revisao Extraordin6ria ocorrer6 de oficio ou rnediante solicitag6o da

Concessiondria.

6.26. Para fins de Revisdo Extraordin6ria dever6 ser considerado o Anexo 5 - Fluxo de

Caixa Marginal, em que estSo previstos os procedimentos para a elaboragdo do Fluxo de

Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilibrio econ6mico-financeiro do Contrato,

a fim de calcular a compensageo financeira que anule os impactos financeiros positivos ou

negativos do evento que ensejou o desequilibrio.

6.27. O pedido de Revisdo Extraordindria formulado pela Concessiondria dever6 ser

instruido com:

6.27.1. relatfrio tfcnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto financeiro, verificado

ou projetado, em decorr€ncia do evento na conta caixa da Concessiondria conforme o

Anexo 5 - Fluxo de Caixa Marginal; e
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6.27.2. todos os documentos necess6rios i demonstragSo do cabimento do pleito.

6.28. A ANAC poder5 requisitar outros documentos, assim como laudos econdmicos

especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela Concession6ria a

pedido da ANAC.

6.29. Todos os custos com dilig6ncias e estudos necessirios i plena instrugSo do pedido

correrSo por conta da Concession6ria, ainda que decorrentes de determinag6es da ANAC.

6.30. O procedimento de RevisSo Extraordin6ria iniciado pela ANAC dever6 ser objeto de

comunicagio i Concessiondria.

6.31. A ausencia de manifestagdo da Concession6ria no prazo consignado na comunicagdo,

que ndo poder6 ser inferior a 30 (trinta) dias, serd considerada como concorddncia em

relagio ao m6rito da proposta de Revisdo Extraordin6ria da ANAC.

6.32. Na hip6tese de novos investimentos ou servigos solicitados pela ANAC e nio
previstos no Contrato, a ANAC poder6 requerer i Concession6ria, previamente ao processo

de recomposigfio do equilibrio econ6mico-financeiro, a elaboragdo do projeto b6sico das

obras e servigos, considerando que:

6.32.I. o referido projeto bisico dever5 conter todos os elementos necess5rios i
precificagio do investimento e is estimativas do impacto da obra sobre as receitas da

Concession6ria, segundo as melhores priticas e crit6rios de mercado, tudo de acordo

com as normas tEcnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pela ANAC sobre o

assunto; e

6.32.2. a ANAC estabelecerd o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem

considerados para efeito de recomposi96o do equilibrio econ6mico-financeiro.

CAPITUIO Vll - DA FISCALIZACAO

7.1.A fiscalizag6o da concessSo se16 efetuada pela ANAC.

j.2.para a verificag6o do cumprimento do IQS pela Concessioniria,a ANAC poder6 recorrer a

servigo t6cnico de empresa especializada de auditoria independente, a ser indicada,

contratada e remunerada pela Concession6ria, cabendo a ANAC o direito de veto na

indicagSo realizada pela Concessiondria.

7.3.No exercicio das suas atribuig6es, os encarregados pela fiscalizagfro da concessao terSo livre

acesso, em qualquer 6poca, aos dados relativos i administragSo, i contabilidade e aos

recursos t6cnicos, econ6micos e financeiros da Concessiondria, assim como is obras, aos

equipamentos e is instalag6es integrantes ou vinculadas i concessio.
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7.4.A ANAC exercer6 fiscalizagio sobre as atividades realizadas nas FASES l-A' l-B e ll do

Contrato, determinando a execugSo de atos ou a suspensio daqueles que estejam sendo

realizados em desconformidade com os termos do PEA, com o previsto no Contrato ou com

a legislagio e regulamentaEio do setor.

7.5.A ANAC poder5, a qualquer hor6rio e em qualquer circunst6ncia, fazer contatos com

qualquer 6196o de comunicaESo da Concession6ria, para averiguagSo do andamento ou

solugio de eventos especificos,

7.5.Caber6 i Concession6ria efetuar pagamento da TFAC, em favor da ANAC, conforme

especificado na legislagSo aplic6vel.

CAPfTUIO VIII. DAS PENALIDADES

8.1.O nfro cumprimento das Cl5usulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e das normas e

regulamentos editados pela ANAC ensejard a aplicagdo das seguintes penalidades, sem

prejuizo de outras previstas em dispositivos legais e regulamentares da ANAC:

8.1.1.advert6ncia;

8.1.2.multa;

8.L.3.suspensao tempor6ria de participagio em licitag6es para obtengSo de novas

concess6es ou autorizag6es para exploragio da infraestrutura aeroportudria, bem

como impedimento de contratar com a ANAC; e

8.1.4.caducidade.

Segdol-DaAdvert6ncia

8.2,Para infragfies de gravidade leve e sem reincid6ncia, a penalidade imposta pela ANAC i
Concession6ria poderd se limitar i advertdncia, que dever6 ser formal, por escrito, e com

refer€ncia is medidas necessdrias i correqSo do descumprimento.

Seglo ll - Da Multa

8.3.A multa poderd ter aplicagao cumulativa com as demais sanq6es previstas no Contrato.

8.4.5em prejuizo de regulamentag6o expedida pela ANAC, serd aplicada multa em virtude do

descumprimento ou do atraso do cumprimento das obrigagdes abaixo discriminadas,

conforme os limites mdximos definidos para cada situagio:
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a) nao fornecimento e ANAC de quaisquer documentos e

informagdes pertinentes a Concessdo, inclusive

financiamentos, investimentos, seguros, contratos e acordos
de gualquer natureza firmados com terceiros, bem como
alterag6es nesses ao longo da Concessio;

1 URTA por dia

100 IJRTA por dia

b) nio contratagio ou n5o manutenqSo em Mgor, durante
todo o prazo da ConcessSo, das ap6lices de seguro, corn

vigdncia minima de 12 (doze) meses, que garantam a
continuidade e eficicia das operagdes realizadas no
Aeroporto, que sejam suficientes para as coberturas previstas

no contrato de Concessf,o;

c) nao contrataCeo ou manutengeo das garantias de execugio

contratual em desacordo com as obrigag6es previstas no

contrato;
100 URTA por dia

d) n6o obtengdo do padr6o estabelecido para cada Indicador
de Qualidade de ServiEo por 2 periodos consecutivos ou n5o;

50 URTA por ocorrencia

e| terem sido feitas 3 advertAncias i ConcessionSria, estejam

elas relacionadas ao mesmo fato ou ndo;

f) decretagio da caducidade da Concessdo;

g) n6o recolhimento, no prazo, de qualquer multa aplicada;

10 URTA por diah) nao apresentagao do PGI ou quaisquer de suas revis6es no
prazo previsto no PEA;

10 URTA por item
faltante por dia

i) aus6ncia de determinado item obrigat6rio do PGI ou
quaisquer de suas revis6es peri6dicas;

1000 URTA por
ocorrGncia e 10 URTA por

dia de atraso

j) nio implementaEio de qualquer inicio ou conclus6o das

ag6es previstas no PGI ou em quaisquer de suas revis6es

periddicas, no prazo estabelecido em referidos documentos;
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k) ndo apresentageo do PQS no prazo previsto no PEA;
10 URTA por dia

l) n6o cumprimento do prazo de entrega das ampliag6es
previstas na Fase l-B com integral atendimento ao PEA.

10.000 URTA por
ocorr€ncia e 100 URTA

por dia de atraso

8.5.Para o descumprimento das demais obrigagdes contratuait n6o previstas no item anterior,
serdo considerados os seguintes valores m6ximos de multa:

S.5.l.Descumprimento ou atraso no cumprimento de obrigagdes continuadas: at6 100 {cem)
URTA por dia de descumprimento ou atraso;

8.5.2.Descumprimento de obrigag6es n3o continuadas: at6 1000 (mil) URTA por evento.

8.6.4 falta de pagamento da multa no prazo estipulado importar6 na incid€ncia autometica de
juros de mora correspondentes ir variagSo pro rata die da taxa SELIQ a contar da data do
respectivo vencimento e at6 a data do efetivo pagamentq bem como a possibilidade de
execuqio da Garantia de ExecugSo do C.ontrato.

See6o lll - Da Suspensio do Direito de Participar de Licitag6es e de Contratar com a Admanistragao

Priblica Federal

8.7.A suspensio do direito de participar de licitag6es e de contratar com a Administragdo
Priblica Federal se dard no caso de pr6ticas reiteradas de infracdes contratuais ou

regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicagio da pena de caducidade nos

termos do Capitulo Vlll do presente Contrato, al6m das situag6es previstas na legislagdo e

regulamentagSo aplic6vel, destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei ns 8.566/1993.

8.8.A penalidade prevista neste capitulo alcanga tamb6m o acionista controlador da

Concessiondria, assim entendido o acionista ou grupo de acionistas que detenham o

controle do Acionista Privado, e ndo poder6 ser aplicado por prazo superior a dois anos.

Segio lV - Da Caducidade

8.9.A penalidade de caducidade serd aplicada nas situag6es e conforme o procedimento

estabelecido no Capitulo Xlll do presente Contrato.

Segio V - Do Procedimento de Apllcaglo das Penalidades
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8.10. As penalidades devem ser aplicadas mediante decisSo fundamentada da ANAC
assegurado i Concession6ria o direito i ampla defesa e ao devido processo legal, nos
termos da regulamentag3o vigente, devendo ser consideradas as seguintes circunstincias:

8.10.1. a natureza e gravidade da infragSo;

8.10.2. o car6ter t6cnico e as normas de prestagEo do servigo;

8.10,3. os danos resultantes da infrag3o para o servigo e para os usu6rios;

8.10.4. a vantagem auferida pela Concession6ria em virtude da infragio;

8.10.5. a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sangSo, inclusive
quanto ao nrimero de usuirios atingidos;

8^10.6. as circunst6ncias gerais agravantes e atenuantes;

8.10.7. o hist6rico de infrag6es da Concession6ria; e

8.10.8. a reincid€ncia da Concession6ria no cometimento da infragSo.

8.11. O cumprimento das penalidades impostas pela ANAC nio exime a Concessiondria do
fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades previstas no Contrato, bem como da
reparagdo de eventuais perdas e danos causados i ANAC a seus empregados, aos usu6rios
ou a terceiros, em decorr€ncia das atividades relacionadas com a Concess6o.

SegEo Vl - Das Medidas Acautelat6rias

Lt2. A imposigdo das penalidades i Concession6ria nio afasta a possibilidade de

aplicag6o de medidas acautelat6rias pela ANAC, visando preservar a integridade ffsica ou
patrimonial de terceiros, tais quais: detengSo, interdiESo de instalagdes, apreens6q
embargos de obras, al6m de outras medidas previstas na legislagio e regulamentagSo do
setor.

CAPfTULO rX - DA SUBCOI{TRATACAO

9.1.E admitida a subcontratagSo de obras e servigos pela Concessiondria.

9.2.A subcontratagEo de obras e servigos n5o elide a responsabilidade da Concession6ria pelo

cumprimento das cl6usulas contratuais, bem como da legislagio e regulagio do setor.
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9.3.A ANAC poderS vedar contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes que nao estejam em

conformidade com as condigdes de mercado, celebrados pela Concessionfria com suas

Partes Relacionadas ou com as Partes Relacionadas do Acionista Privado.

CApiTUtO x - DA TRANSFERCNCn DA coNcEsSAo E DO CONTRoIE soclFrARP

10.1. Durante todo o prazo da Concessdo, a Concession6ria e o Acionista Privado n6o

poderio realizar qualquer modificagio direta ou indireta nos respectivos controles

societArios ou transferir a Concessio sem a previa e expressa anuAncia da ANA9 sob pena

de caducidade.

10.2. Dependerio de pr6via aprovageo da ANAC a cis6o, a fuseo, a transformagSo, a

incorporag6o, a redugSo do capital da concessioniria, sem prejuizo das compet€ncias do

Conselho Administrativo de Defesa Econ6mica - CADE previstas em lei'

10.3. para a transferancia do controle societ6rio ou da Concesseo, a Concession6ria

deverd apresentar i ANAC requerimento indicando e comprovando os requisitos de

qualificagdo juridica, fiscal, t6cnica e economica das pessoas jurfdicas interessadas,

necess6rias i assungdo da ConcessSo, bem como demonstrando o compromisso em

cumprir todas as cl6usulas do Contrato.

10.4. A ANAC autorizarA ou ndo o pedido da Concession6ria por meio de ato devidamente

motivado.

10.5. o Acionista Privado dever5 sempre manter o controle direto da concession6ria,

sendo permitida a alienagao de a96es da Concession6ria para terceiros, de acordo com as

condig6esestabe|ecidasnositensl0'Tel0.Sdopresentecontrato'

10,5.1. Regulamentagio da ANAC dispor5 sobre eventual modificagao do crit€rio de

controle da concession6ria e poder6 disciplinar a alienaqio das a96es da Concessioniria

por meio de oferta priblica de a96es em Bolsa de Valores'

10.6. Com exceg|o do Acordo de Acionistas celebrado com a Infraero, fica vedado ao Acionista

Privado celebrar qualquer acordo de acionistas ou ajuste equivalente relativo i
Concession6ria durante todo o prazo da concessdo'

10.7. Nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessio, contados da Data de Efic6cia, serfro

observadas as seguintes regras:

!0.7.1. O Acionista privado dever6 manter, no minimo, 51% das a96es com direito a voto da

concession6ria, neo sendo permitida a alienagao de a96es a terceiros ou a realizagao de

oferta pdblica;
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Lo.7.2. A mudanga de composigSo acion6ria do Acionista privado que n6o implique
mudanga de controle societdrio somente poderi ser efetuada mediante pr6via e expressa
anu€ncia da ANAC, observado o item 10.4; e

10.7,3. O Acionista Privado n6o poder6 admitir, como acionista, qualquer entidade, suas
controladoras, controladas, coligadas, que seja acionista direto ou indireto da
Concession6ria dos demais Aeroportos objeto do Edital do LeilSo ne 2/2011'

10,8, Ap6s o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serdo
observadas as seguintes regras:

10,8.1, as entidades, suas controladoras, controladas, coligadas ou entidades sob controle
comum, que sejam acionistas direto ou indireto da Concession6ria dos Aeroportos objeto
do Edital do Leilio ns 2/20L7, somente poderdo ser admitidas como acionista da
Concessiondria mediante a pr6via e expressa anu€ncia da ANAC.

10.8.2. sem prejuizo do disposto no item 10.8.1, a mudanga de composigEo acion6ria do
Acionista Privado que ndo implique mudanga de controle societ6rio poderi ser efetuada
sem a pr€via anu€ncia da ANAC, mediante comunicagEo em at€ 15 (quinze) dias ap6s a
mudanga.

10.8.3. as agdes da Concession5ria poder6o ser transferidas, independentemente de
anu€ncia pr6via da ANAC, nas hipdteses em que n5o houver transfer€ncia do Controle.

10.8.4. nas hip6teses em que houver a transfer6ncia de Controle da Concession6ria, serd

observado o disposto no Contrato, em especial o disposto nos itens 10.3 e 10.4

10,9. A ANAC poder6 autorizar a transferdncia do controle da Concession6ria para o
Financiador com o objetivo de promover sua reestruturagio financeira e assegurar a

continuidade da explorag6o do objeto da Concessdo, nas condigdes pactuadas,

diretamente, entre a SPE e o Financiador.

10.10. A transfer6ncia do controle da Concessiondria ser6 formalizada, por escrito, devendo
o Financiador comprometer-se a cumprir todas as cldusulas do Contrato, de acordo com o
aft.27 da Lei n0 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,

10.11. Para fins de transfer€ncia, o Financiador dever6 atender is exig€ncias de idoneidade
financeira, regularidade juridica e fiscal necess5rias i assungdo do servigo, mediante a

apresentagSo dos documentos pertinentes exigidos pela ANAC i 6poca do evento.

tO.12. A assungio do controle da Concession5ria pelos Financiadores ou prestadores de
garantia nio alterard as obrigag6es da Concession6ria e de seus Controladores perante a

ANAC.
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capfrup xt - oe wtuzeqAo DE EsPACos No coMPtExo ernoponruAno

SegSo | - Das Disposig5es Geraas

11.1. A Concession6ria poder6 celebrar com terceiros, prestadores de servigos de

transporte a6reo, de servigos auxiliares ao transporte a6reo ou exploradores de outras

atividades econ6micas, contratos que envolvam a utilizacio de espagos no Complexo

Aeroportu6rio, pelo regime de direito privado, observando-se a regulag6o vigente, bem

como:

11.1.1. Seu prazo de vig€ncia n5o poder6 ultrapassar o do Contrato de Concessio, salvo nos

casos em que o prazo remanescente da concessdo n6o for suficiente para garantir

viabilidade econ6mica ao empreendimento, mediante pr6via autorizagSo do Minist6rio

dos Transportes, Portos e AviagSo Civil, owida a ANAC. (Alterada pelo Termo Aditivo

ns 001, de 27 de julho de 2017)

11,1.1.1. A autorizaCso prevista no item 11.1.1 fica condicionada i anilise de conveniAncia e

oportunidade pelo Minist6rio dos Transportes, Portos e Aviagio civil, sendo que

qualquer negativa nao enseja, em qualquer hip6tese, reequilibrio econ6mico-

financeiro do Contrato. (Acrescentada pelo Termo Aditivo ne 001, de 27 de julho de

20171

tl.t.!.2. Uma vez conferida a autorizageo prevista no item 11.1.1, fica tamb€m

expressamente aprovada a manutengdo do contrato em questio, mesmo quando da

extingSo antecipada da ConcessSo, nos termos da cl6usula 11.1.5. (Acrescentada pelo

Termo Aditivo ne 001, de 27 de julho de 2017)

11.1.2. a remuneragio ser6 livremente pactuada entre a Concessiondria e a outra parte

contratante;

L!.L.Z.!, Os contratos previamente autorizados nos termos do item 11.1.1 deverSo prever

remuneragSo peri6dica em parcelas, iBuais ou crescentes durante toda sua vig€ncia,

devendo ser corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a

antecipagSo das parcelas que extrapolem o prazo de cOncessfio. (Acrescentada pelo

Termo Aditivo ns 001, de 27 de julho de 2017)

tl.t.z.l.l Caso o contrato comercial preveja remuneraqfio varidvel proporcional ao

faturamento do neg6cio, essa deverf ter valor percentual igual ou cre5cente e

periodicidade constante ao longo de todo o contrato. (Acrescentada pelo Termo

Aditivo n-o 001, de 27 de julho de 2017)

t:.l.z.L.z Caso o contrato comercial preveja formas de remuneragao distintas das dispostas

neste artigo, essa deverS ser informada na solicitagSo e estar6 sujeita a aprovagSo pelo



$ler
^--\
7.- A N AC .;i: ;'l,'^il?'?'lii"'rt

cofrrrMTo DG COrcgssAo eenn nrtaeunqAo, MrrumrugAo e exRlonegAo Do AERopoRTo
I NTERNACIONAT DE GUARULHO5

Minist6rio dos Transportes, Portos e Aviagio Civil. (Acrescentada pelo Termo Aditivo
ns 00L, de 27 de julho de 2017)

L1.1'3. seus termos nio poderro comprometer os padrOes de seguranga e de quaridade do
servigo concedido;

11'1'4' n5o ser6 permitida a exploragSo de atividade ou a veiculagdo de publicidade que
infrinja a legislagSo em vigor, que atentem cofira a moral e os bons costumes, de
cunho religioso ou politico partidirio;

11.1.5. em caso de exting5o antecipada da concess5o, inclusive por caducidade e
encampagio, o poder concedente ou o novo operador do Aeroporto poder6,
independentemente de indenizag6o, denunciar os contratos cerebrados pela
concession6ria envolvendo a utilizagdo de espagos vinculados i Concessdo, salvo nos
casos em que o montante elevado dos investimentos a serem realizados pelo
cessionirio justificar a sua manutengio mesmo quando da extingdo antecipada da
ConcessSo, e a celebragio do contrato tiver sido precedida de expressa aprovagio do
Minist6rio dos Transportes, portos e Aviag5o civir, ouvida a ANAC; (Arterada pero
Termo Aditivo ns 003, de 20 de abril de 2018)

11.1.6. o concessionirio poder6, conforme a regulamentagao da ANAC, celebrar com
Empresas A€reas:

LL.1'6.1' contratos que confiram o direito construir, manter ou utirizar, com
exclusividade ou prioridade, terminal ou partes de terminal; ou

11'1'6'2. outros contratos relativos ao uso de espago no Complexo Aeroportu6rio, de
modo a assegurar o tratamento justo aos diferentes agentes-

77't'7' A ANAC terd acessg a qualquer tempo, a todos os contratos que a concession6ria
celebrar para formalizar a utilizagio de espagos no complexo Aeroportu6rio.

!l'2' Em todos os contratos que a ConcessionSria celebrar para formalizar a utilizagio de
espagos no Complexo Aeroportuirio com o objetivo de exploragio econ6mica dever6
constar o dever de o terceiro:

11.2.1' disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitagio da ANAC, as
demonstraE6es contdbeis relativas i exploragio realizada; e

11.2.2. adotar contabilidade separada para cada uma das atividades exploradas, segundo as
normas contdbeis vigentes.
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11.3. A Concession6ria assumird todas as obrigagoes e direitos relacionados aos contratos

que envolvam a utilizag6o de espagos no Complexo Aeroportuirio que lhe tenham sido sub-

rogados pela Infraero durante a Fase FA'

11.4. A Concessiondria disponibilizar6 espagos e tempo das midias e de pontos destinados

i veiculagio de publicidade no Complexo Aeroportu6rio para publicidade institucional de

interesse prJblico, sem 6nus financeiro ao Poder Priblico, na forma a ser definida pela ANAC'

11.4.1. Nas 6reas institucionais destinadas a servigos prlblicos obrigat6rios pela legislagio e

regulamentag6o vigentes, a Concession6ria ceder6 os espagos para as instalag6es de

drg5os e entidadesdo poder Publico sem 6nus financeiro, com excegdo do rateio das

despesas ordinirias do Complexo Aeroportu5rio'

Seg6o ll - Das Areas e Atividades Operacionais

11.5. SEo Areas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportu6rio aquelas essenciais

iprestagSodosservigosdetransportea6reo,taiscomodespachodeaeronaves,
paisageiros e bagagens, servigos auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves,

recebimento, Oespaitro de carga e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de

combustivel e lubrificantes, entre outras que poderio ser definidas pela ANAC'

11.6. A remuneragio pela utilizagio de Areas e Atividades operacionais para a realizaedo

das atividades prdprias de prestadores de servigos de transporte a6reo e de serviqos

auxiliares ao transporte a6reo ser6 livremente pactuada entre a concession6ria e as partes

contratantes, sendo vedadas quaisquer prSticas discriminat6rias e abusivas, nos termos da

legislagdo vigente e da regulamentagSo da ANAC'

11.6.1. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos

estabelecidos entre as partes contratantes;

11.6.2. Fica a crit6rio da ANAC compor, administrativamente, conflitos de interesses nao

resolvidos por meio de acordos diretos estabelecidos entre as partes;

11.6.3. para avaliar a observincia do disposto no item 11.6, a ANAC monitorarA os precos

praticados pela Concession6ria nas Areas e Atividades Operacionais e observard as

pr5ticas de mercado, ficando a seu crit6rio a comparagio com pregos praticados em

outros aeroponos no Brasil e no exterior e a an6lise dos custos relativos i utilizagdo

das Areas e Atividades Operacionais'

11.6.4. Em caso de descumprimento do disposto no item 11.6, a ANAC poder6, a qualquer

tempo, estabelecer a regulaSso dos pregos relativos i utilizagSo das Areas e Atividades

Operacionais por meio de tarifas-teto, receita m6xima ou outro m6todo a ser

estabelecido em regulamentagao especifica ap6s ampla discussSo pdblica, caso em que

a concession6ria n6o fa16 jus ao reequilibrio econ6mico-financeiro do contrato'
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tL.7. Fica assegurado o livre acesso para que as Empresas A6reas ou terceiros possam

atuar na prestagio de servigos auxiliares ao transporte a6req observada a regulamentagSo

vigente, inclusive quando da prestagEo direta desses servigos pela Concession6ria, sendo

vedadas quaisquer pr6ticas discriminat6rias e abusivas, nos termos da legislagio vigente e

da regulamentagdo da ANAC.

11.8. Em caso de falta de capacidade para atender i solicitagdo de novos entrantes para

prestag6o de servigos auxiliares ao transporte a6req dever6 Concession6ria solicitar i
ANAC autorizagSo para limitar o ndmero de prestadores desses servigos no Aeroporto,

cabendo i ANAC fixar o ndmero minimo de prestadores de servigos auxiliares, que poder6

ser diferenciado de acordo com a natureza do servigo.

11.8.1. A limitagao disposta no item anterior poderd ser aplicada para eventual reduEao de

ndmero de prestadores de servigos atuantes no Complexo Aeroportudrio, observadas

as diretrizes fixadas em regulagio da ANAC.

11.9. Para os servigos auxiliares cuja complexidade, custo ou impacto ambiental inviabilize

a divisdo e/ou duplicagso da infraestrutura correspondente, tornando antiecon6mica a
prestag6o do servigo por mais de uma empresa, dever6 a Concession6ria solicitar

autorizag6o a ANAC para prestar esses servigos de forma exclusiva,

cAPtruLO Xil - DA TNTERVENCAO

LZ.l. A ANAC poder6, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes, em cariter excepcional, intervir na Concessao, para assegurar a adequagdo na

prestagio dos servigos, bem como o fiel cumprimento pela Concession5ria das normas

contratuais, regulamentares e legais pertinentes, quando considerar que tais

descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da Concession6ria na execugao

dos servigos previstos neste Contrato.

L2.2. A intervengSo ser5 decretada pela ANAC, que designar6 o interventor, o prazo de

durag5o, os objetivos e os limites da medida.

L2.3. No prazo de 30 (trinta) dias contados da declaragdo de intervengio, a ANAC dever6

instaurar o competente procedimento administrativo para comprovar as causas

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando i Concession6ria o

direito ao contradit6rio e i ampla defesa.

72.4. O procedimento administrativo deverd ser concluido no prazo de at6 180 (cento e

oitenta dias), sob pena de considerar-se inv6lida a intervengEo.

72.5. Ser6 declarada nula a intervengio se ficar comprovado que nSoforam observados os

pressupostos legais e regulamentares para sua decretag6o, devendo o servigo e os bens
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vinculados i Concessio retornar imediatamente i Concessiondria, sem prejuizo da
prestagSo de contas por parte do interventor e da recomposigSo do equilibrio econ6mico-
financeiro do contrato para indenizagio porventura cabivel,

72.6' Caber6 ao interventor decidir pela manutengio ou ndo dos pagamentos decorrentes
das obrigagdes contraidas pela Concessiondria anteriormente a intervengio, tendo em vista
a necessidade de continuidade da prestagEo do servigo concedido.

72.7. Se as receitas da ConcessSo nio forem suficientes para cobrir as despesas
necess5rias i continuidade do servigo concedido, a ANAC poderd executar a Garantia de
Execugdo Contratual para obter os recursos faltantes.

L2.8' Caso a garantia n6o seja suficiente, a Concession5ria dever5 ressarcir a ANAC no
prazo m6ximo de 90 (noventa) dias contados da requisigdo nesse sentido.

L2.9. Como resultado da intervengSo poder6 ser considerada extinta a Concessio,
obedecendo-se ao disposto nos itens seguintes.

cApfn ro xilr - DA EXnNqAo DA coNcEssAo

13,1' A ConcessSo considerar-se-d extinta, observadas as nornas legais especificas,
quando ocorrer:

13.1.1. t€rmino do prazo do contrato;

13.1.2. encampagio;

13.1,3. caducidade;

13.1.4. rescisio;

13,1.5. anulaEdo;

13.1.6. fal€ncia ou extingio da concessiondria; ou

13.2. Al6m das hipdteses previstas no item 13.1, a ocorrdncia de caso fortuito ou forga
maior, regularmente comprovado e impeditivo da execugio do Contrato, poder6 ensejar a

extingao da concessEo.

13.3. No caso de extingSo da Concessio, a ANAC poder6:

1.3.3.1. assumir a prestagio do servigo concedido, no local e no estado em que se encontrar;
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13.3.2. ocupar e utilizar os locais, instalag6es, equipamentos, materiais e recursos humanos
empregados na execugio do servigo, necessdrios i sua continuidade;

13.3'3. aplicar as penalidades cabiveis, principalmente pela reversao de bens em desacordo
com o Anexo 8 - Termo Aceitagio Definitiva e de permiss6o de uso de Ativos; e

13.3.4' reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejutzos causados pela Concession6ria.

L3'4' Durante a vig€ncia do Contratq a ANAC e terceiros serdo autorizados a realizar
estudos e visitas t6cnicas que visem i promogao ou prosseguimento de novos
procedimentos licitatdrios.

13.5. Dois anos antes do t6rmino do prazo de vig€ncia do Contrato, a concessiondria
deverd apresentar i ANAC a documentagio t€cnica e administrativa, bem como as
orientagdes operacionais necessdrias,

13.6. Ao t6rmino da Concessiq a ANAC ir6 vistoriar o Aeroporto e lavrar o Termo de
Recebimento Definitivo da sua operag5o. Ap6s a lavratura deste Termo, a concessioniiria
deverd transferir i uniio, ou para quem esta indicar, a operagio do Aeroporto.

t3'7 ' Extinta a Concessio, retornam automaticamente i Unido os equipamentos,
instalag6es e outros bens, direitos e privil6gios vinculados ao servigo concedido, nos termos
da lei, incluindo aqueles transferidos i Concession6ria pela ANAC conforme inventario
constante do Termo de Aceitagao Definitiva.

13.8. Na extingdo da Concessio, os bens a serem revertidos i Uniio deverio estar livres e
desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos.

13.9. Em qualquer caso de extingio da Concessio, a ConcessionSria devera elaborar um
invent6rio completo de todos os bens vinculados i ConcessSo e entregar i ANAC no prazo
solicitado.

Segio | - Do Mvento do Termo Contratual

13.10. O t6rmino da vig€ncia contratual implicari, de pleno direito, a extingio da
Concess6o.

13.11. A Concession5ria deverd tomar todas as medidas razo6veis e cooperar plenamente
com a ANAC para que os servigos objeto da ConcessSo continuem a ser prestados
ininterruptamente, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniCncia ou risco i saride
ou seguranga dos Usu6rios e dos funcion6rios da ANAC.
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13.12. At6 2 (dois) anos antes da data do t€rmino de vigEncia da concessiq a
Concessiondria apresentar5 um Programa de Desmobilizag6o Operacional para aprovag6o
da ANAC, no prazo miximo de 6 (seis) meses.

73,12.t. Ao termo da concessEo ocorrerd a reversSo para a UniSo dos bens
vinculados a ela, e esta se dard sem direito a qualquer indenizaqdo para o
ConcessionCrio.

SeC6o ll - Da Encampagao

13.13. Para atender ao interesse pdblico, mediante lei autorizativa especifica, a ANAC
poderi retomar a ConcessSo, apds assegurar o pr6vio pagamento de indenizagio composta
das seguintes parcelas:

13.13.1. saldo devedor atualizado vencido e vincendo de quaisquer financiamentos
contraidos pela concessioniria para a realizagSo dos investimentos previstos no pEA,

incluindo principal e juros;

13.13.2. investimentos que tenham sido realizados com capital prdprio para o
cumprimento das obrigag6es contratuais ainda n5o amortizados ou depreciados; e

13.13.3. custo de desmobilizagio, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus
decorrentes de multas, rescis6es e indenizagdes devidas a empregados, fornecedores e
outros terceiros credores da Concessiondria, a qualquer titulo.

13.14. A parte da indenizagio, devida i Concession6ria, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos, poder6 ser paga diretamente aos Financiadores. O remanescente ser5
pago diretamente i Concessiondria.

13.15' As multas, indenizag6es e quaisquer outros valores devidos pela Concession6ria
ser6o descontados da indenizagSo prevista para o caso de encampagSo, at€ o limite do
saldo devedor dos financiamentos contraidos pela Concession6ria para cumprir as
obrigag6es de investimento previstas no Contrato.

Segio lll - Da Caducidade

13'16. A caducidade da Concess5o poderd ser declarada, nos casos enumerados na Lei ne
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas modificagdes,

13,L7. Considera-se passivel de decretagSo de caducidade, na hip6tese prevista no art.38,
5 1e, ll, da Lei ne 8.9821995, o descumprimento de obrigag6es contratuais, regulamentares
e legais que possam ter grave impacto negativo na prestagio adequada do servigo
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concedido, destacando-se a reiteragio ou o prolongamento dos seguintes
descumprimentos contratuais:

73.17-1.

L3.17.2.

13.20. Antes da declaragio da caducidade,
Financiadores para que se manifestem em
intengEo de assumir a Concessdo.

n6o manutengEo da vig6ncia dos seguros exigidos pelo Contrato;

neo manutengSo da integridade da Garantia de Execug5o Contratual,
conforme previsto neste contrato;

L3'17.3' fraude comprovada no cSlculo do pagamento da Contribuig5o Varidvel,
especialmente pela redugdo artificial da base de c6lculo, ocasionada, dentre outras
hipdteses, pela alteraEdo de dados cont6beis da Concession6ria e pela contrataggo de
pregos artificialmente reduzidos com terceiros; ou

13'18. A ANAC poderi promover a declaragio de caducidade da concess6o, que ser6
precedida do competente processo administrativo para verificagSo da inadimpl6ncia parcial
ou total, assegurando-se i ConcessionCria direito i ampla defesa e ao contraditdrio.

13'19' A instauragao do processo administrativo para declaragao da caducidade serd
precedida de comunicagdo i Concession6ria e aos Financiadores, apontando a situag6o de
inadimplEncia e concedendo prazo razo6vel, nio inferior a 30 (trinta) dias, para sanar as
irregularidades.

a ANAC encaminhard uma notificagdo aos
prazo nio inferior a 30 (trinta) dias sobre a

13'21' A indenizagdo devida i Concessioniria em caso de caducidade se restringiri ao valor
dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda nio amortizados, descontados:

13.21.L. os prejuizos causados pera concession6ria em decorrEncia do
descumprimento de obrigag6es contratuais e os valores devidos pela concessionSria i
Uni6o e i ANAC;

13.21.1.1 para fins do disposto no item t3.z!.1., podem ser considerados os valores de
ContribuigSo Fixa originalmente pactuados em 14 de junho de 2OL2. (lncluida oelo
Termo Aditivo ns 002, de t 5 de janeiro de 2}t7l

t3'21'2. as multas contratuais aplicadas i Concession6ria que n6o tenham sido pagas
at6 a data do pagamento do montante da indenizagdo; e

13'21.3. quaisquer valores recebidos pela Concession6ria a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragEo de
caducidade.
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73.22. A parte da indenizagio, devida i Concession5ria, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos no Complexo Aeroportuirio,
poder6 ser paga diretamente aos Financiadores, a crit€rio do poder Concedente. o
remanescente se16 pago diretamente i Concessiondria.

13.23. A declaragio de caducidade acarretard, ainda:

13.23.1. a execugdo da Garantia de Execugio do Contrato; e

L3.23.2' a retengdo de eventuais cr6ditos decorrentes do contrato, at€ o limite dos
prejuizos causados ao poder Concedente.

13'24. A declaragEo da caducidade n5o acarretard, para o poder concedente, qualquer
esp6cie de responsabilidade em relagEo a 6nus, encargos, obrigag6es ou compromissos
com terceiros assumidos pela Concessiondria, notadamente em relagio a obrigag6es de
natureza trabalhista, tribut6ria e previdenci6ria.

Se95o lV - Da Rescis5o

1'3.25. O contreto de concessio poderi ser rescindido por iniciativa da concessiondria, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ag5o
judicial especialmente intentada para esse fim,

13'26. A Concession6ria somente poderd se desvincular das obrigag6es assumidas no
contrato, inclusive quanto i continuidade da prestagio do servigo, no caso de
inadimpl0ncia do Poder Concedente, ap6s o tr6nsito em julgado da decisio judicial que
decretar a resciseo do Contrato.

L3'27. A indenizagSo devida i C.oncession6ria, no caso de rescisSo judicial do Contrato por
culpa do Poder Concedente, seri equivalente A encampagSo e calculada na forma prevista
no item 13.13 deste Contrato.

13.28. o Contrato tamb6m poderd ser rescindido por consenso entre as partes, que
compartilharao os gastos e despesas relacionados.

SegloV-DaAnulagio

13.29. O contrato somente poder6 ser anulado nos termos da lei observando-se os
princfpios do contradit6rio e da ampla defesa.

13.30. Caso a Concessiondria nio tenha dado causa i anulagSo, a indenizagao devida serd
equivalente i encampagSo e calculada na forma prevista no item 13.13 deste Contrato.
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13.31. Caso a Concession5ria tenha dado causa i anulagao, a indenizaggo devida serd
equivalente i prevista para a hip6tese de caducidade.

Se96o Vl - Da Fal6ncia ou Da 6rting6o da Concession6ria

13'32. Na hip6tese de extingdo do Contrato por faldncia ou extingao da Concessiondria,
eventual indenizagSo devida i ConcessionCria serd calculada e paga conforme os crit6rios
previstos para a caducidade da ConcessSo, na forma dos itens 13.20 e 13.21 deste Contrato.

13.33' NEo serd realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessioniria extinta
entre seus acionistas, antes do paBamento de todas as obrigagoes perante a ANAC, e sem a
emissdo de termo de vistoria pela ANAC, que ateste o estado em que se encontram os bens
vinculados i ConcessEo.

CAPITULO XIv. DOS BENS REVERSfVEIS

74,t. Com o advento do termo do Contrato de ConcessSo, reverterio i Unido todos os
bens e instalagdes vinculados i Exploragio Aeroportu6ria, nos termos dos itens 2.4O e 2.41
deste Contrato.

14.2' Os bens revertidos i UniSo dever6o estar em condig6es adequadas de conservag6o e
funcionamento, para permitir a continuidade dos servigos que eram objeto da Concessio,
pelo prazo minimo adicional de 24 meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem
vida Util menor.

t4'2'1. A Concessioniria fica obrigada a manter invent6rio atualizado de todos os bens
reversiveis da concessio, contendo informagdes sobre o seu estado de conservagdq e
disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizaqdes do poder
Concedente.

L4'3. A Concession6ria fica obrigada a solicitar autorizag5o do Poder Concedente sempre
que pretender se desfazer de bens considerados reversiveis.

cApfTu[o xv - DAs Dtspostgors rRlnsrdRls

15.1.Ap6s a assinatura do contrato, a concession6ria deverd, em at6 1g meses ap6s o fim da
Fase l-A, selecionar os empregados da Infraero que serSo definltivamente transferidos para
a Concessiondria, cabendo a estes empregados a decisdo de continuar na lnfraero ou
aceitar a transfer6ncia para a Concession6ria.
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15'2,Aos empregados que forem transferidos i Concessioniria nos termos previstos no item
anterior deverSo ser assegurados os seguintes direitos:

15.2.1' garantia de emprego pelo periodo 5 (cinco) anos contados da data de transferencia,
limitada ao dia 31 de dezembro de 2018;

15.2.2. condig6es do contrato de trabalho no minimo equivalentes is praticadas pela
Infraero; e

15.2.3. garantia de manutengSo da vinculagSo ao Infraprev - Instituto Infraero de
Seguridade Social.

15.3.A Concession6ria dever6 cumprir, mediante formalizagio de Convdnio de Ades6o com o
Infraprev, todas as obrigag6es de patrocinador do plano de Beneficios, nas mesmas
condig6es praticadas pela Infraero, para os empregados que aceitarem a transfer6ncia para
a Concession6ria, sendo qualquer mora ou inadimplemento motivo suficiente para
utilizagao da garantia de que trata o item 3.1.71.

cAplTuto xvt - DAs Dtspostgoes nrals

SegSo | - Da Documentaglo T6cnica

t6.t Todos os projetos e documentagio t6cnica, relacionados com as especificag6es
t6cnicas previstas no contrato e Anexos, serio entregues i ANAC, respeitados os
direitos de propriedade industrial.

t6.2 A documentagEo t6cnica apresentada i concession6ria 6 de propriedade da ANAC,
sendo vedada sua utilizag6o pela concession6ria para outros fins que nio os previstos
no contrato. A concessiondria deverd manter rigoroso sigilo a respeito da
documentag6o assim recebida.

SegSo ll - Da Propriedade lntelectual

16.3 A concession6ria cede, gratuitamente, ao poder concedente, todos os projeto+
planos, plantas, documentos, sistemas e outros materiais corp<ireos ou ndo, que se
revelem necessirios ao desempenho das fungSes que incubem ao Poder Concedente
ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do contrato, e que tenham
sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento de atividades
integradas na ConcessEo.
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t6.4 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os

fins especificos das atividades integradas serio transmitidos gratuitamente i ANAC ao

final da Concessio.

Seg6o lll - Da Arbitragem

16.5 euaisquer litigios, controv6rsias oLr discord6ncias relativas is indenizag6es

eventualmente devidas quando da extingSo do presente contrato, inclusive quanto aos

bens revertidos, serSo definitivamente resolvidos por arbitragem, de acordo com o

Regulamento de Arbitragem da C6mara de Com6rcio lnternacional - CCI (doravante

simplesmente denominado "Regulamento de Arbitragem"), observadas as disposig6es

do presente item e da Lei ns 9.307, de 23 de setembro de 1996.

16.6 A arbitragem ser6 conduzida por um Tribunal Arbitral composto por 03 (tr6s) 6rbitros,

sendo 01 (um) drbitro nomeado pela ANAC, 01 (um) arbitro nomeado pela

Concession6ria e o terceiro 6rbitro, que presidir6 o Tribunal Arbitral, ser5 indicado

pelos dois outros 6rbitros nomeados pelas Partes.

16.7 Caso a designag|o do presidente do Tribunal Arbitral nio ocorra no prazo de 30 (trinta)

dias corridos, a contar da nomeagio do segundo 6rbitro, ou nio haja consenso na

escolha, a Corte Arbitral proceder5 i sua nomeagSo, nos termos do Regulamento de

Arbitragem.

16.g A arbitragem ser6 realizada em Brasilia, Brasil, em lingua portuguesa, devendo a parte

que quiser produzir provas em idioma estrangeiro ou indicar testemunhas que n5o

falem o portugues providenciar a necess5ria tradugio ou int6rprete, conforme o caso.

1B.g Aplicar-se-go ao m6rito da causa submetida i arbitragem exclusivamente as normas do

ordenamento juridico brasileiro e os regulamentos especificos do setor, excluida a

equidade.

15.10 Fica eleito o foro da Se95o Judiciaria do Distrito Federal da Justiga Federal

exclusivamente Para:

16.10.1 o requerimentO de medidas cautelares antes da remessa dos autos da

arbitragem ao Tribunal Arbitral, conforme previsto no Regulamento de Arbitragem;

15,10.2 o ajuizamento da ag6o de anulagSo prevista no art. 33, caput, da Lei n"

e.307196;e

16.10.3 a execugSojudicial da sentenga arbitral.
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16.11 As Partes concordam, no presente contrato, que qualquer medida urgente que se faga
necess6ria ap6s a constituigdo do Tribunal Arbitral, nos termos do Regulamento de
Arbitragem, ser6 unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

16.t2 A submissio i arbitragem, nos termos deste item, nEo exime o Poder Concedente nem
a concessiondria da obrigagio de dar integral cumprimento a este contrato, nem
permite a interrupgio das atividades vinculadas i concessdo, observadas as prescrig6es
deste contrato.

15.13 observado o disposto neste item, as partes poderSo, de comum acordo, eleger outra
Cdmara Arbitral, com seu respectivo regulamento, para solugio dos conflitos.

16.14 A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral ser6 determinada da
seguinte forma:

16.14.1 A Parte que solicitar a arbitragem ser5 responsdvel pelas custas para
instauragio do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual
dos honor6rios devidos aos Srbitros;

16.14.2 Os custos e encargos referentes a eventuais provid6ncias tomadas no
procedimento arbitral recairSo sobre a Parte que solicitou a provid6ncia,
sendo compartilhados pelas Partes quando a provid€ncia for requerida pelo
pr6prio Tribunal Arbitral;

15.14.3 A parte vencida no procedimento arbitral assumir6 todas as custas, devendo
ressarcir a parte vencedora pelas despesas que jd tenha assumido no
procedimento; e

16.14.4 No caso de proced€ncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serSo divididos entre as Partes, se assim entender o Tribunal, na proporgio da
sucumbdncia de cada uma.

SeeSo lV - Do Foro

l7.l Fica desde jd eleito o Foro da Seg6o JudiciSria do Distrito Federal para dirimir
quaisquer controv6rsias relativas ao presente Contrato, observado disposto no item 16.5
do presente contrato.

E, por se acharem justas e contratadat firmam as Partes o presente Contrato nas vias de inicio
referidas, que ser6o destinadas a cada um dos signat6rios, tudo perante as testemunhas abaixo:

Brasflia, 14 de junho de 2012.
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Poder Concedente

Concessioniria

Acionista Privado

Infraero

Testemunhas:
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Estado do Rio d€ Janeir., tiodet J;,aici tio
Tribunal de Justiga
Cornarca da Capitsl
Carl6ic Ca 1a Vara E.nDresarial
Erasmo iirag6, 1'15 | rm. c€nrrar sa ra ;i:3c Ep: -.rJ20-903 ce,ii,- . Rio de Jane ro - RJ Ter.: 3133 373s/3603
c.ap01 vemp@irj.jus t,,

Proce;1,:r :02ii,, .+47- i ii.iil{ r,i. B..l g. U00f

c jasse/.-. rs, :'jtfl i '.nnri., r',:, i iTrpr -sdri,:s, sccied. E:npres6ria.;, Microempresas e Empresas de p3q.
f]i,1." - f.r rqueitf.irnl ) - r-.{/rrcJr ''r: . e Cr.edcres l Recup,,riag6o lujrciai 

-e- 
Fatencia <R6u

(Tipic dacie)17411>
Falc ' : ,c ,nter(.fJr.lo lidi.Ull AR rvl')l',JTE. ,-iurRlf_r l"l'tjA. e outros
Polr,-,1,is,vu: Mar:l :=i"r:r' i.; 1.. DF ^ r,. {vi,,\;.tri,c) liE;iEA RIc.GRANDENSE) eoutros

lJrcspacho

tls 25494125496 consic::rando i.:s ai-eument,..,r; expostos pelo Administraoor Judicial as fls.
28602128607, incei'iro o requerinterto forr-ruiarJo pela Fazcnda Naciorrul. )
Fls. 28485128486 'rfir.ie-se &,:: I 16 r:n como requerido pela airematarfe JSp Administrageo ePartir::ii:rgOes LtCa

Fis- !'r., '. '. ?35(.'r r::x!(r(.-iie rri:rrdar,., rla pagamento co valor de Fr:-. 4iii-r 14c,7g como requelcro pero
cunf:frf 't ii rt -, r'io r,,'i,, :t0 A.,i!,.i Ci: .

f:ls. lt-i'-C.. cc :r t-:ran. i,: ,., c,.;'upr1)vaQao do pagamento dr. lTl-., po; parte da arrematante JCRl\dmifiistraonra I.ir i:le,- a _ li; , tne a pi.over.

f-ls.23f, l1i: 1'3sj'1 2 .,rq,.;,":i::' ,.lra(:io ar: iequerimento de Arthr,, Eb€.nezer Ribeiro cavalcante. ,r/

f:ls 2tl5o8: ao Ad-'trnis'r !, c' ill Jirii-'1'i .re o requerrrnentc di gj \/ara do Trabalho de porto Alegre/Rs /,.

FIs' li::5uci. gcnai.': re l:*: , i .ri ..;..r '- -'ic corr a infor:nir|b,'r cDl"rtrda es fls. 28510/2g511 prestada p6!a(jeixl, [::fi)nomlc; ;::' irrai, l,or. ve 1.- trangferanc;ra r'tr,e\i jci, froceda-se d transferencia do vaiorindia:.,:r'ac fls, 25j,''13 t,,r,.' ;,lt.,r)r j.c l7a '.ra do if abatirt :.0 itir.r iie Janeiro/RJ.

Fls 2852'1. eX[:,s; 
'- 

-]ir. .;",'i, ;:: a rejll:t.iga.j eit.' ia. . Ca ari.,:matante Gralha AZul Administraggr., ePartic rag&o Ltda.

FlS. 28533/28534. .r:o{:Dor .r;e d r€s ,r .1oS ..;iedir.cs a| indicaJos em favgr da procuradqria Geral do
Munici; io c.rr Rio r,: ian,.:irti ; o: FUt:=Si3Oi,,

f:ls. 2853i: ao sr. Escr;r,i:o. y

i.rs :.Sq t, zatla r, zal ar) e ? F i 91. a;., j ]; a .se.

Fl-.,. :ci5.i; ..35, .r' l:it;i:-s+ a Dlr:ii:iIr-ir;l de Salvador/BA cont.) !-equ.t.-i.:e pela arrematante Mancebo
Ribeit* Lcr ,5;6 r le I llf.,v.arr -iaiii. y

f-rs. 2t5il., 128571 .:35 : 2..,. ,i. ?3716, 287i6, 28794 :28815, 288..j",2a 114 10, -: Er t.i.'- r:l:d,,f;;is de iirec:rri,- FirlCri ck. Rto
.i\facarui$=, 'i6 a, 1 , V;,l.is : ..-ra i de L-recig3,.r ;-sca di Ric de

fls.29313

' e 28836: oficie-se aos juizos das
de Janeiro/RJ, 22a Vara Givel de
Janeiro/RJ para que encaminhem
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Estado Jo Rio de Jar3i:c It ,ie' JJd,:L.rio
Tribunal de .!usllga
Comarca da CaDital
Cart6rio da 1' Vara Emp lsar'al
Erasmo Braga, 115 Lam. Central sala;ir3cEP: 20020-903 - Ceni.c Ric Ce Janeiro - R. Tel.: 3133 3735/3603 e.mail:
ca p01 vemp@tjrj.ius.br

planilha com celculos atualizados ate o dia 2Ol08l2O1O, data da decretagao da fal6ncia, uma vez que,
"segundo a jurispnJCCncia da 1" Segdcr desta Corte, em Execugao Fiscal movida contra a massa falida,
oG juics moratorios anteriores d decreta?5o da quebra sio devidos Frela massa independentemente da
existCncia de saldo para pagarnento do pflncipal. Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica
condicioni.,ia d suiicidncia Co a'.lvr,r. Precedentes. REsp. 949.319/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJU de
1O.12.2OQ'7. fuFg :ro AilFsp. 185 841/l\lc, Rel. Min. ARNALDO ES,=VES LIMA, DJe 9.5.2013; REsp.
1 185 034/MG, Rol. lvlin f:LiANA CALMON, DJe 21.5 2010" (Aglnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro
I'JAPOLEAO NUr,r.; Mr,t4 511-1- O, PRlllEtRA TURMA, jutgado em07t}6t2018, DJe 14106/2018)

Fls. 28560: expeqa-se caita cte arre 'atailo em favor de Gorila Maquidas e Equipamentos Comerctais e
Industriais EIRELI como ali rcuueridl,

Fls. 2t564: nroc(rr a-si ,; tr,r 1-..rr:ii!'enut. ;'ara a ccnia ali indicada.

Fls. 2io73l2858t') ofictr,, ;t a S rcrelari-'tJe Fazer,la do Distrito Federal como requerdo pela arrematante
lmobili6ria Monte Carh:,lila. t'
Fls, 2,,590: oficir.-r;e 1'.1 i-i7,';,la la Vara de tramilia Regional de Jacarepagua informando acerca da
im possibiliciaQe de tla.rst:r3rcia clu v€lor err. questio, devendo o respectivo credor requerer sua
habilitacSo nestes 1:do. ),

Fls. 281i9::| ao Admrnistrador ,i.rdrcr?l li rle o req'rendo pelo iuizo da 89a Vara do Trabalho de S5o
Paulo/SP )
Fls. 28598/28599, 28600/28601 e it8651128652: considerando os argumentos expostos pelo
A.tirn:'tisrrador Judtcial reconsidero errr larte o despacho de fls. 27 t\951275O1 apenas com relaqao as
herdeiras dos uredores Fernando l)andelo Yazquez, Moacyr Rez,.:nde Neto, Jorge Cabral
respectivl:rrente li
Fls. 28609: prestei \ojc ::s ) L rnate,es solicitadas pela ministra relai,.rra. 2{

Fls.2E€11ii286-i.t ;:is,,-t lJt.i:,r::aCos sobr: a proposta Oe avaliaqio. /
Fls. 211643/28645r aos ,r:'r::(rs'iirJos $, ,-,i.: a avaliagao de valor de venda dos ativos da talida. /
l:ls. 2' i"i2.. ap€s?; oi; dt;rc..' JS i' 'r;ais pertencerem a massa e nag ao credor, ao Administrador
Judicr al sobre a in,ulrrr;r95o r.:i! gr \/.r' d 'Trabalho de Porto Alegre/RS I
Fls. 2,3760: cc Ari rrrnir r ra,:r)r tr.r,i,cir: r...-t que pruceca a ieservir do cr6dito ali indicado. x

Fis. 2'1768. cons'derai'Liir qu,- J ir:6vel tnencronado pelo 50 Ofi;io do Registro de lm6veis foi adquirido
atraves de hasia p0ht.:a .: ;;c.nside.anrlo aind r que o entendrrnento do STJ e no sentido de que "a
aquis;Qao em hasi.i Dui) ic; {i r:cnsii:.,, ..Ja modo cjc aquisigio de propriedade a titulo origindrio, de modo
que, .r, :xisitndo eiagirr lr.tri Jlra en..; o atreriiata,rte e o anterior 1'ropriet6rio do bem, n5o ocorre a
subsistenc!a de eventuai 6nus h'poteci.i'r incident: scare ele" (Aglnt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro
Lirls FtrLlPE SALOlr.-tJ, QLIAIiTA 1. jFllVlA, jutgado em 21tOBt2O18, DJe 24lOBt2O18), oficie-se aquele
cart6rio para que prc;rrda ao cancelarnento de todos os registros e averbag6es que impegam a
transfer6ncia da proprierlaoe. ,

Fls. 28769: aos interessados scbre a irifcrmagao da2TaVaado Trabalho do Rio de Janeiro, X

Fls. 287 t")12877 " exp(:qa !e nova cilrta de arrematagao como requerido pela Santa Casa de
Miseric6rcia de l/lacei6/.lt 1.,

t3l
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Estado do Rio de Janeiro Poder "udict6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da CaDital
Cart6rio da 1' Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: :1,:vzo-go" - Ceni--', - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603 e-mail:

cap0'1 vemp@tjr.j.jus.br

Fls. 28776128777: o requerimento dever5 ser dirigido ao Administrador "Judicial, sendo certo que, n5o
obtendo do mesmo qualquer manifestagao favor6vel, devera posteriormente vir a jufzo. y.

Fls.28779. atenda-se ao requerido pelo juizo da22a Vara do Trabalh( de Porto Alegre/RS. 'r

Fls. 28780: confirmada a transferencia, expega-se mandado de pagamento em favor da VRG Linhas
A6reas 9A.

Fls. 28788 d falida. I

Fls. 2879t: ao Administraoo. Judiciai ia.'a anotar a reserya de credito como requerido pelo julzo da 214

Vara Co Trabalho de Pcrto Alegie/Rs. "'

FIs. 28799: oficie.se ao ji.l:zo ;a 22a nara do Trabalho de Seo Paulo/SP informando que o credor ali

mencionado receberd I vatoi.lue iiie e devido juntamente com todos os demais credores quando por

ocasiao do respe:tivo ;agamento. /
Fls 28802 ao Adr,:inist'adcr Judicia, pa-a, quando por ocasiao do pagamento da credora Ingrid Raquel

ly'loller, proceder ao abalimento ali informado.

Ffs. 28829: procecia-se d reserva de 'sr€<lito como solicitado pelo juizo da 12a Vara do Trabalho de Porto

Alegre/RS. .r'

Fls. 28834: atenda-se ao requerido pero juizo da 8a Vara Civel da conrarca de Joeo Pessoa/PB. /
Fls. 28839: proceda-se d reserva de cr6(lito como solicitado pelo juizo da 21a Va.a do Trabalho de Porto
Alegre/RS ,l'

F1s.28844: atenda-se ao requerrdo pela l)rocuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes. f
f E. 28846t28847 e 28871i238i2 i talida sobre os dep6sitos dos alugueis realizados pela enteo
locateria IBM Brasil '.

Fls. 2887 412887 5 def rro a expedigS,, de carta de arrematagao, de carta precat6ria e de oficio ao 4o

Registro cle lm6veris lr: CuritibaiPR corro requerido pelas arren:atantes Gidaw Administradora de Bens

Ltda. e l?iwa Administta<jora Ce Bens Ltda. d
Fls. 28876/28883. pel,;s rr'tes,i 'ros f undarentos acima expostos com relagSo ao oficio do 50 Oficio do

Regisl'o de lm6v-'is, defi:o tcLas as dilig'.incias requeridas pelo arrematante Mario Cesar Campanella.

Fls. 28884/28893: rcn$ de, i.nrJo que a realizagao .ia Assembleia Geral de Credores ocorrera apenas e
tao sonrenre em razio rie decisdo prr;ferida em sede de agravo de in';trumento interposto pelo Sindicato
Nacion?l ios Aeionautas. e con:tiderand'r ainda q.rc o arI 82 do NCPC, aplicdvel ao caso, 6 expresso ao

dizer que "incumbe is partes prove!'as Cespesas dos atos que reallzarem ou requererem no processo,

antecipando-lhes c pagamerrto', toda r; qualquer despesa com rela@o a este ato sera paga pelo

requerente, Y

Fls. 28950vo: atenda-se ao requerido pelr) julzo da 35" Vara do I rabalho ce ilalvador/BA.

Fls. 29066: expega-se carta Ce arrem;rtagao em favor dos arrematantes Edson Nomiyama e Raul

Odemar Pitthan como requerido.

752 ACMLS(]UI ' 1
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Estado do Rio de Janeiro Pocier Judiciiirio
Tribunal de Justiqa
Comarca da CaDital
Cart6rio da 1'Vara Emoresadal
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603 e-mail:
ca p01 vemp@tjrj.ius. br

Fls. 29069: considerando que a rretiQao r,ao diz respeito a estes autos, nAo a conhego. /
Fls.2gO73tZgO76: ao Administrador Judioial sobre o requerimento da credora Claudia Regina fropea. f
F!s.29102. atenda-se ao requerrdo pelo juizo da I Vara do Trabalho de S5o Paulo/SP.

Fls. 29101129130: aos interessados sobre a prestagAo de contas do Administrador Judicial e do Gestor
Judicial. ).

Fls. 29208129209: expega-se mandadcr de intimagdo para o condominio do ediffcio Civitas como
requerido pelos arrematantes.

Fls. 2921O1292f i. ao Administrador .,u.'icial, bem como ao Gestor Judiclal da falida, para atender ao
requerido pela ConcessionAria do Aercp,rrto lrrternacional de Guarulhos S/A. y.

Finalmente, e em cumprirnento a deteimrnagSo da 4a C5mara Civel, de-se vista ao Ministerro Priblico.

Rio de Jarreiro. 2910112019.

Alexandre de Carvalho :.4esquita - Juiz Titular

C6oigr: d- Autenticaf o: 427V.FCC3.17XC.P382
Este cddigo pode ser verificad) em: $:{4&,lii!-q-rt b! - Servigos - Val;dagao Ce documentos

ACMESQUITA

A
Excelentissima Sra.
Ministra ROSAWEBER
M.D. Relatora da ReclamagSo no 32509.
Supremo Tribunal Federal.
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COMARCA DA CAPITAL

./uizo de .@lceflto dc l' J/oat tpprco*lcl
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Oficio n.o 004/GAB/19.

REFERCNCA: Oficio eletr6nico n.o 4334/2018

Senhora Ministra Relatora

Em atengdo ao oficio supra mencionado,
datado de 13/1112018 e recebido por este Juizo no dia 1611112018,
relativo d reclamagdo n.o 32509, venho informar a V.Exa. guo,
conforme decidido recentemente pelo STF, V.Exa. n5o 5 competente
para o exame da presente representag6o, uma vez que "a
jurisprud€ncia desta Suprema Corte estabeleceu diversas
condicionantes para a utilizagSo da via reclamat6ria, de sorte a evitar
o uso promlscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a
impossibilidade de utilizar per saltum a reclamagSo, suprimindo
graus de jurisdigSo" (Rcl 25733 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 1710912018, PROCESSO ELETRONICO
DJe-205 DfVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018), razdo pela qual a
mesma deve ser remetida para uma das Cdmaras Civeis do TJRJ.

Eram estas as informag6es que me cabiam
prestar, pedindo desculpas pelo atraso em raz6o da acumulagSo, nos
meses de novembro e dezembro, com a 4a Vara Empresarial.

Aproveito o ensejo renovar a V.Exa.
protestos de elevada estima e distinta con

Sa

A
Excelentissima Sra.
Ministra ROSAWEBER
M.D. Relatora da Reclamagdo no 32509.
Supremo Tribunal Federal.

Mesquih
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Eslado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de JustiQa
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Ernorerariai
Erasmo Braga, 115 Lam. Centa:selaTO3CEP: 20020-903 - Cenlro - Ric ele Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjri Jus.h.

CARTA DE ARREMATAqAO

Processo: 0260447 -16.20h t i.1 9.0001
Distribuig6o. 1 3/08/201 0
Classe/Assuntc: Fal3n,::: r.:- EnpresArios, Socied. Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerrmentc - ,\uta .;;.= rcia
Interessado: ALDO DE (]-rVElRA e outros Massa Falida: M.F. DE S.A.
RIO-GRANDENSE) e outr c c

Empresas de Peq.

(vtAgAo AEREA

PASSADA para titulo, Juar.da e conserva(:ao los direiros de: '.DAVOS PRESTADORA DE
sERVtgos LTDA"

O MM. JLIZ DE DIREITO, Dr. (a) Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titutar, FAZ
SABER a todos os OrgSos do Poder JudiciArio e Autoridades Administrativas, que por este Juizo
processa-se a falencta acima referida, da qual foi extraida a presente CARTA DE ARREMATAqAO, nos
termos e de acordo:orn ?s Dr;gas que desta fazem parte integrante, tendo sido devidamente conferidas
com as peqas constan es dcs autos extraida dos autos, promovida por ALDO DE OLIVEIRA em face de
!T:P-E-SA (VIASAO Ai,IEC, RIO.GRANDEIISE), M.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A., M.i.
DE RIO SUL LINHAS AFiaA; S.A., em que aos dezesseis dias dc mes de novembro do ano de dois mil
e dezessete, no Atrio d I Fri;,1''tt tia Comarca da Capital/RJ, en local e hora determinados em Edital,ololfu o leilSo do(s) bem.r,;; penhorado(s) e avaliado(s): lm6vel lor:alizado na Rua Visconde de piraj6
no 351, Loja C e D, lp tr e..r:, Rio de Janeiro, Matriculados no Cart6rio do 50 Oficio do Registro de
fm6veis/RJ scb os nos a...:)t - 41.837, arrematado por DAVos PFESTADoRA DE sERVlQo-s LTDA,
CNPJ no 15.205.459,00rJ1-',7 Eu, Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subjt. do Resp.
pelo Expedienle - Matr. 01,2,2889, digitei e conferi e eu, _-__ pery Joao Bessa Neves -
Respons6vei pelo Expt',1'ir,,. - Matr.01122962, a subscrevo.

Rio de Janeiro, 11 de s€tembro de 201g

A','xandre de Gar;:,1:ic Mcrr .;rita . .tuiz Tit ;lar

C6digo para Corisu'ta do Documento/terto no poital cjc, TJFRJ: : 4CQH.3Fg3.SitX7.lp32
Este .6' go pode ser verificado em: !qs_rvl1{il!s*L - servigos - varidag6o de documentos 

fr cfwt
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Estado do Rio de Janeiio
Poder Judici6rio
Tribunal de Jusliea
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empres?rial 1 Vara Empresariai
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603

e-mailr cap0'1 vemp@tjrt.j'rs.br

No do Oficio t747l2018l0t

Rio Ce Janeiro, I 0 de setembro de 2018

Processo No 0260447-,|6.20'10.8.19.0001
DistribuigSo: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Falenr"ia de q;npreserios, Socied. Empresdrias, Microempresas e

Porte - Requerin'ento - AutofalCncia
lnteressado: ALDO DE Ot.lVElRA e outros Massa Falida: M.F. DE S.A.
RIO-GRANDENSE) e outros

Empresas de Peq.

UIAqAO AEREA

Prezado Senhoi

A fim de:nstruir os autos da agSo supramencionada, solicito a V.Sa. as provid6ncias

necessSrias no sentido de que sejam canceladas todas as penhoras, averbag6es, arrolamentos e

prenotagSes incidentes nas matriculas dos im6veis arrematados, cujos n0meros sio: Loja A, Matricula no

32.179,'tola G, Matricula no 43.297 e Loja H, Matricula no 43.298 na Avenida Rio Branco no 277 , Centro -

Rio de Janeiro, considerar,Cc que o entendimento tranquilo do STJ e no sentido de que "a arremataqao

de bem em leilSo caracfersa-se como aquisigSo origin6ria da propriedade, liberando-o dos 6nus ate

entao incidentes" (REsp ,031;8OO/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA' julgado

em 20/08/2009, DJe 27108/20tr9).

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

llmo. Sr. Oficial do ?o Oficio .le Registro de lmoveis do Rio de Janeiro

C6digo para ..;,)nrrulta do documento/texto no portal do IJER':: 4FJY-VGDC.JT6Y'YN32
Est; coa, ru po i-" ser verificado em: !&4dL!i!ijq!=U - Serviqos - Validaqao de documentos

60
GLAUCIARANCEL

ALEXANDRE DE CARVALi-I-T MIi

M,,*[o F4 tQlrzla 1, /" P(- / 4 ffi
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici5rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1u Vara Empres,ut?i ,a vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Cenlra, salaTo3CEP: 20020-903 - Gentro, Ri,) de ianeiro - RJ Tet.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tj11 jus.br

No do Oficio i 752l2018lttF-

Rio de Janeiro, 1 1 de setembro de 2018

Processo No: 02601147-16.2010.8.19.0001
Distribuigdo: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Fali3'ncia de Empres6rios, Socied. Empres6rias, Micrrempresas e

Porte - Requerimento - AutofalCncia
Interessado: ALDO DE OL|VEIRA e outros Massa Falida: M.F. DE S.A.
RIO-GRANDENSE) e outros

Empresas de Peq.

(vhgAo AEREA

Prezado Senhor

A fim de instruir os autos da agao supramencionada, solicito a V.Sa. as providencias
necess6rias no sentido de que sejam cancelados os gravames inscritos na matricula no 50852 do im6vel
localizado na Torre Nort€, Bioco B, Quadra 04, Loja n0 26, Setor Comercial Norte, SC/Norte, Centro
Empresarial Varig, Brasiiia, Distrito Federal.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

f fmo. Sr. Oficial do 20 t)ficiudo Registro de lm6veis de BrasiliarDF
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiqa
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vai, Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central sala7 '3cEP: 2004-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 373513603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.Jus.br

No do Oficio : 951/2018/OF

Rio de Janeiro, 1 I de outubro de 201g

Processo N": 0260447-16.2010.S..? $.OO0i
Distribui96o: 1 3/08D010
Classe/Assunto: Fal€ncia de Eml 'es6rios, Socied.

Porte - Requerimento - AutofalCncia
Interessado: ALDO DE OLIVEIRA e outros
RIO-GRANDENSE) e outros

EmpresArias, Microempresas e

Massa Falida: M.F. DE S.A.

Empresas de Peq.

MAqAO AEREA

Prezado Senhor.

A fim de instruir os .i,utos
necesserias no sentido de que pr",rnova
im6vel localizado na Rua Rodoffo f)entas
do 50 RGl.

da ageo supramencionada, solicito a V.Sa. as providencias
o-cancelamento da penhora R-16 e R_20 que recaem soDre o
no 16, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro, matrlcula no 17.503

Atenciosamente,

.'\lexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

frFea& rrD

fn J/,r/to/zat?
,4tn Ai o4 6'4rTc
ot6/EJ a46 se-Ollmo. Sr. Oficial do 50 RGI do Rio -ie Janeiro

c6digo para consurta ") documento/texto no portar do TJERJ: 4NG3.uKAv.zLs7.2352
Este c6digo pode ser, ificado em: @$r.tiri,iqs.br - Servigos _Validaeao d6 do€umentos

CLAUCIARANGEL



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6no
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Va|? Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. centrar saraT0aJcEp: 20020-903 - cento - Rio de Janeiro _ RJ Ter.: 3133 3735€603e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

<\lez

(Fcagto
a.rrl . 29 /t a f zol F

A./t///laW 61f-/7)
a/8 / /ry 24 6J2/)

PASSADA para tftuto, guarda e conservagio dos di]eitos de: ,SANToprETRo 
rMovEts LTDA'

o MM' JU|Z DE DrR[:rro, Dr' (a) Arexandre de carvarho Mesquita - Juiz Titurar , FAZSABER a todos os orgeo€ do poder lridiaii" 
-""irtoridades 

noministiaivas,que por este Juizoprocessa-se a far€ncia acima referida, da quar foi ertraioi a freslntlZnnii jfnthErnroqAo, 
no"

11t31- " 
de acordo com as r:3,l_q*.d".tl" faze6 f"n; integrante, tendo sido devidamente conferidascom as peSas constantes do: gto: extraida dos auios, promovida por ALDo of olrvrrnn em face deM F DE s.A. (vrAeAo AEREA Rro-cRANDENSE;-il:f. oe rrronbisrE r_r^r'ir-niieREAS S A; M F.DE Rro suL LTNHAS AEREAS s,A , em qr;;;;i; ; tr€s dias oo ,e" oe;;;;;;r" oo ano de doismil e dezessete, no Audit6rio da c,rrreged'oria o"iar Ja .r*t,sa, Desembargador Jose Navega cretton,em local e hora determinados en , Eoiial, ocorreu 

-o 
ieirao oo1sl bem(ns) 

-p"nnoi"ootrt 
e avaliado(s).lm6ver rocarizado na Rua Rodorf:l-r1!T 1fq L"1"3, Copacabana, Rio de Janeiro, matricura no 17.503do 50 RGr, arrematado por sAlToprETRii-r-ri46vE'ii LTDA, cNpJ n;-iieie.osol0001_52. Eu,Gr6ucia Ranger ri,-rs santos Moura - subst..do nbsp. p"lo ixp"J[ii" _ Matr. 01t27889,

3it5ff::t;ft:#;, .- 
- 

perv Joao Bessa r'r"u"" - ri"JJon;;.1;;il;"p"diente - Matr.

CARTA DE ARREMATA9AO

Processo: 0260447 -,16.2010.8.i 9.0001
Distribuigdo: 13t0Bl2O1O

3iffi:'Aililll;5fi5:"i1,H,Etri.esarios, socied Empreserias, Microempresas e Empresas de peq.

Interessado: ALDo DE oLrvEtRA e outros Masea Farida: M.F. DE s.A. (vrAeAo nEneaRIO-GRANDENSE) e outros

ll,: de Janeiro, 19 de outubro de 20i g

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular

c6digo para consurta 
'i10 

Documento./textr no portar do TJERJ: : 4JyN.LSBT.KU91,3352Este c6digo pode sar Yerficado em: v,r,.ru,i.tiri.ius.ilr. _ Servigos _ ValidagAo d€ documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 16 Vara Empresanal 1, Vara Empresanal
Erasmo Braga' 115 Lam cerrtral salaTO3cEP: 20020-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603e-mail: cap0'1 vemp@tjd.jus.br

No do Oficio I l|,lt2lfircF

Rio de Janeiro, 1 1 de setembro de 201g
Processo No: 0260447^i 6.20.i0.8.1 9.0001
DistribuigSo:1 3/0Bt2O1 O

classe/Assunto;5:,R:i:*,t*:"i:i:?iu::il". Empresarias, Microempresas e Empresas de peq.

[,3:3"_T$BL,fjL3o 
€uE ])LrvFtRA e outros Massa Farida: M.F. DE s.A. (vtACAo AEREA

Prezado Senhor.

A fim de instruir os autos da. ag60 supramencicnada, soricito a V.sa. as providcnciasnecess6rias no sentido de 019 s^ej-11-c"n"er"Jis o. glauames inscritos na matricula n'6456g do im6veltocatizado na Avenida pautista n" i765, L"ja t, 
-B;vJ;, 

sao pauto _ sp.

Atenciosamente,

Alexandrc de Garvalho Mesquita
Juiz de Direito

llmo. sr. oficiar do 13' Regisiio de rm6veis da Gomarca de sao pauro

."t'C6digo para ,:onsu*a do documento/texto no portat do TJEF,t: 4Z2D.N2'A.9V6A.FP32Este codiio pote ser vedficado emt !yww.liri.iu$ br _ ServiQos _ Validagao de documentos .d
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1" Vara Empresanal
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salai'.3CEP: 20020-900 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 373513603
e-mail: cap01 vemp@grj.jus.br

Empreserias, Microempresas e Empresas de Peq.

Massa Falida: M.F. DE s.A. (VlACAo AEREA

PASSADA. para titulo, guarda e conservagio dos direibs de: "VENANC|o ADMINISTRAqAO DE
BENS PROPRIOS LTDA."

O MM. JUIZ DE DIREITO, Dr. (a) Alexandre de Carvalho Mesquita - JuizTitulat , FAZ
SABER a todoo os Orgaos do Poder Judiciario e Autoridades Administrativas, que por este Juizo
processa-se a fal€ncia acima referrJa, da qual foi extraida a presente CARTA DE ARREMATAQAO, nos
termos e de acordo com as pegas que desta fazem parte integrante, tendo sido devidamente conferidas
com as pegas constantes dos autlt extraida dos autos, promovida por ALDO DE OLIVEIRA em face de
M,F. DE S.A. (VIAQAO AEREA R i-GRANDENSE); M,F- DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.; M.F.
DE RIO SUL LINHAS AEREAS S.,r,., em que aos dezesseis dias do m€s de novembro do ano de dois mil
e dezessete, no Atrio do F6rum d;. Comarca da Capital do RJ, em local e hora determinados em Edital,
ocorreu o leilSo do(s) bem(ns) pe,.'!rorado(s) e avaliado(s): lm6vel localizado na Avenida Rio Branco no
277,lqas A, c e H, Centro, Rio de Janeiro, Matrrculados sob os nos 32.179,43.297 e 43.298 no 70 Oficio
de Registro de lm6veis, arremata:lo por VENANCIO ADMINISTRAQAO DE BENS PRoPRIOS LTDA.,
inscrito no CNPJ sob o no 06,094,i,55/000'1-20. Eu. GlAucia Rangel dos Santos Moura
- Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01127889, digitei e conferi e eu, Pery Joao
Bessa Neves - Respons6vel pelo El pediente - Matr. O11229ff.2, a subscrevo.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2013

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titulal

C6digo para Consulta ia Documenb/bxb no portal do TJERJ: : 4W7H.6|ZL.EC2F.5R42
Esle c6digo pode s€r', rrificado em: !lu&!!!il!gu - Servigos -Validagao d€ dodm€ntos

I:ARTA DE ARREMATAQAO

Processo: 0260447-1 6.rc1 0.8.1 9.01101

Distribuigdo: 1310812010
Classe/Assunto: Fal€ncia de Emp, es6rios, Socied.
Porte - Reouerimento - Autofal€ncia
lnteressado: ALDO DE OLIVEIRA e outros
RIO-GRANDENSE) e outros

2112018/CART
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Capital - 01V. Empresarial

Der:

Enviado em:
Pa ra:

Assunto:

Anexos:

MARISIA ALEXAI.IDRA DE OLIVEIRA BAHE <marisia.bahe@trt6.ius.br>

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 L4:27

Capital - 01" V. Empresarial

Comprrvante de transfer6ncia pafa o Processo no

02604t 7 -t6.2010.8.19.0001

CCr510C,0-36.2007.5.06.0023.pdf

Nirmero do processo: 005 1000-36.2007.5.05.0023

Numero antiso: 005 10-2007-023-06-00-2

Partes

l'''.''"_ --"'

i.Autor
,.adl'og$g dl nprtg
iReLr

,'1,144" d;.d'ti ryy-,-c,n,,ep"nf o, FiiEIRr CAiCDo

Sr(a). Chefe de Secretaria./Diretor(a),

Pcrr determinagdo da MM Juiza desta 23u Yara do Trabalho do Recife, Dra. Juliana Lyra Barbosa,
encaminho a \'.Sa. o corflproveiltc da transferdncia dos valores pertcncentes d Massa Falida da Via96o
Atirea Rio-Grandense (saldo sobejante nos € utos do processo em epigrafe), para uma conta aberta i
disposiqd.o desce tuizo. vinculada ac Procesr;o no o26o41i-t('.2010 8 19.0001.

,r,, t i,)i.ii i i) ll.i i; 1 r,: ; : r i.r ,

'its.i,irr: ''Soluciorur os coi l.rcs cL" ,rah ll.rr xi iirntritri di; ll;i;1io do p('rnambucr . de tbrma rdpiJa e eficaz. contribrdn&r para o
li.ir LiLlrcirlelto da ,. idadania e trr,,. sc,.'ie I '

s. i"
-7Si{.1

lPiigina #]
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JUSTIqA DO TRABALHO
TRIBUNAL FIEGIONAL DO TRABALHO DA 6' REGIAO

23A V',RA DO TRABALHO DE RECIFE-PE

Processo n" 0051000-36.2007.5.05.0023

Certifico, que' nesta data, 1b9o os autos conclusos para o (a) Excelentissimo (a) Sr (a).
Dr (a). Juiz (a) do Trabalho desta'/ara. ..)

Recifc, ryfubnUS
Talrnl:aMlfiffilalveui

iec{&liia;cianat-/V

DpsPACrrg

1. Ante a certiddo de fls. 1177, transfira-se o valor pertencente d Massa Filida de
Viacio A6rea Rio-Grandgggg-saldo sobejantc existente indicado ir fl. 1371, para
uma conta d disposigdo da lu Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, vinculada
ao processo 0260447-16.2010.8.19.0001, conforme infbrmado e fl. 1335. Uma vez
transferido, encaminhe-se o comprovante apra o e-mail ali informado, qual seja,
cap0. I vemp@ljrj j r rs.br.

2. Reitere-se a intimagirr panr as reclamadas VRG LII\IHAS AEREAS S/A, atrav6s de
';eu patrono ANTOI\I-I() BRAZ DA SILVA, OABi?E 12450, e VARIG
LOG1STICA S/A, atravls do patrono HENRIQUE BURIL WEBER, OAB/PE
14900 (
favor.

pedido de exclusividade de fl. 1152), receberem cr€dito em seu

ife, l9 de outubro de 2018.

MIRIAM SOTJTO MAIOR DE MORAIS
Juiza do Trabalho

JULIANA
Juiza do T
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23A. V?!FA DO TRABALI{O DO RECIFE
FORUM AD\/OGAD-.O..]OSi BARBOS,A DE ARAOJO

AV MASCARENHAS DE IIORAIS - 4631 - IMtsIRIBEIRA _ 51200_OOO
RECIFE PE

Processo : 00510-2007-023-06-00-2
Rec].amante : EDIMIR CARNIIIRO DC NASCI}4ENTO
Rec]amado : VR.G I,,TNHAS ,I\EREAS S/A

ALVARA DE AUTORI
(l/C Depoeito

do rrabarho da 23A. uenooJt)'R$i:;J"f.'Hi:1i3,':l^"?li:33"4."11i l"'
AU:IORIZA o(a) Caixa Scon6mica Federal, Ag6ncia

RECIFE, pelo preeente afvard, por efe assinado, a TRANSFFERI R para uma
conta ir disposipS.o da l Vtrra Empresari-aL do Estado do Ri-o de Janeiro,
vinculada ao proces so 02 60447 -L6 ,2 010 .8 .1-9 . 0 001, da Massa Fa.lrda de
Viaqdo A6rea Ri.o-Grandense, a quanlia de R$ 7.064,23 (SETE MrIJ/
SESSEIIIA E QUAItsO REAIS tt.NXE :S IIUiS CENTAIIOS), mais os acr6scimos
Iegais, cor:rigid.<-rs a par:tir de L0 /I0 12A''6, no mesmo deposj-tada, ir

ZAQAo No.015290/18
I t-. 't

ltecnrsal ' 4. \'; i1 ." . ': ' *
'\J.'

disposiqSo desta. MM
JUDICIAIS ".
,n^a+- l-+-
Llt:D Ld f-lc, Lct .

Vara do Trabalho conforme conta "DEPOSTTOS

Es l-e a 1va:r5. teln validade de 18 0 dias a c ontar

I4ARISIA ,ALEXANDRA DE O. BAHE
l)iret- or' (,e ) cle Secretaria

Desp. fl-. 1378 e

"'TAcwwat

tratha I i" c;;p,;+/"-t---
ll6cni ca Judic.idria

Dep. fJ. 1371

!,!'lyu!'

Ilon 'i + a

!ruLIANA

*- .F^e#- n- l^Ld.,. nd r o-rrRd qd re]-,

cle Novembro de 2 018

RA BARBOSA
o T:r,rba--ho
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TNBUNAL DE JIISNCA DO ESTADO DO HA DE JANEIRO

GTUIA DE DEPaSITO JUDICIAL V'A BOLETO DE COBRANQA

lq.utur: IMOBIUA,RIA MANTE CARLO LTDA.

R6u: M.F. DE RIO SUL UIT|,AS AEREIIS

Domarca da Capi8,l - C.tt6io & 1' Ve/a Ennrl5'add

Proces,so: 0261M17-16.m10.8.,9.lnOI . lD 0E UAN@51727(I15

liuia com ntm. Conta Judicidl disponfvel no dia scguinta m
ptlto em www.bh.c',m.hr> Goven o>J adiciado>Guia Dep., I ud ciat

ATENQAO! Observar o p(ao .Idlni.to pdo Jul2o tofipetente

para afatlvegeo & &p6slh,
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ii283656s0073164i9s f 810 r00000s172?015

$ Nma do Benafic'eriorcPF/CNp rlEndees.

I] EiANCO DO BRASIi S,|A

ct'rP J.. 92.7 7 z.An n}gg -7 8

0260447-16.2010.8.19.0001 , Comarca da Capilal- Cerbdo de ll*V.E|a EmpEseriel
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l&tozt2019
4 Vabr do Dotrrnonlo

* 7.013,22
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CARTA DE ARREMATACAO

Processo: 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001

DistribuigSo 131 081201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empresarios, Soc,;:d. Empresarias, Microempresas e

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagao Judicial e Falencia

lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA' e outros Massa Falida: M.F'

AEREA RIoGRANDENSE) e outros

(!33CI

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel-: 3133 3735/3603

e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

Empresas de Peq.

DE s.A. (vrAqAo

PASSADA para titulo, guarda e conselvaqao dos direitos de: "lMoBlLARlA MONTE CARLO

LTDA''

O MM. JUIZ DE DIREITO, Dr. (a) Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular , FAZ

SABER a todos os orgeos do Poder Judici6rio e Autoridades Admrnistrativas, que por este Juizo

processa-se a falencia acima referida, da qual foi extraida a presente CARTA DE ARREMATAQAO, nos

termos e de acordo com as peQas que desta fazem parte integrante, tendo sido devidamente conferidas

com as pegas consranres oos tutos; promovida por ALDO DE OLIVEIRA em face de M.F. DE RIO SUL

LTNHAS nEREnS S.A; M F DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A; M.F. DE NORDESTE LINHAS

AEREAS; IVLF. DE S.A (VlAqAo AEREA RIO-GRANDENSE), em que aos vinte e tr6s dias do mes de

novembro do ano de dois rnil e dezessete, no Audit6rio da Corregedoria Geral da Justiga,

Desernbargador ..lcs6 Navega Cretton, em local e hora determinados em Edital, ocorreu o leilao do(s)

bem(ns) p|nhorado(s) e avaliadolsl: lm6vel constituido pela Loja n0 26 da Tone Norte, Bloco B, Quadra

0a, Setol Comerciai Norte, SC/NORTE, Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal, !!{fi",11199
sob o no 50852 no 20 Oficic do Registro de lm6veis de Brasllia/DF, arrematado por IMOBILIARIA

MONTE CARLO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 04.651.616/0001-83 Eu, 

- 

Gl6ucia

Ranget dos Santos Mriura - Subst. do Resp. pclo Expediente - Matr. 01127889, digitei e conferi e eu,

suD€crevo.

Rio de Janeiro, 30 de .janeiro de 2019

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular
Nq

\0}-
C6digo para Consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : 49UC.2WJY.XKYH'T482 P'

Este c6digo pode ser verificado em: \,1-\1f"!,Iil.Liu:i.!}]i - Servigos - Validaqao de documentos 
- \ U
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Estado cio Rro de Janeiro
Poder Ju,-ircierio
Tribunal de Justiqa
Comarce da Capital
Cart6rio da 1a Vara F'npresarial 1i Vara Empresarial
Erasnru Braqa, 115 i.am. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3'133 3735X3603

e-mail. capOl vemp@!rj.jus.br

No do Oficio : 110/2019rOF

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019

Processo t\". 0260447-1 6.?010.8.1 9.0001
DistribuigSo: '1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Faloncia de Empresirios, Socied. EmpresArias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - F?equerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo Judicial e Falencia

lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outlos Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAeAO

AE REA Rlo-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor

A fim de instruir os autos da agiu supramencronada, solicito a V.Sa. as providencias

necessarias no sentido de que sejam baixados os gravames listados abaixo, incidentes sobre o im6vel

localizado na Rua Visconde de Piraja no 351 , Loja C e D, lpanema, Rio de Janeiro, matrlculas nos 41.827

e 41.831/, respectivamente:

Matricula n" 41 ,82",i - Lqa Q

- R.10 - HiDoteca ern favor do Unibanco;
- R.13 - Piinhora em favor'do INSS, em tramite na 2a Vara de Execuqao Frscal da Se95o JudiciSria do

RJ, Proc r: '2002 51 01.520273-8;
- R.14 - Ar"olamernto em favor do Minist6rio P0blico da Re€ita Feder,:,t. oflcio no 17 4l2OO5 - SEFIP.

Matrir:ul3-[-4']=-Q-1':.,.lqia L)

- R.12 - Hipoteca em favor do Unibanco;
- R.15 - Segunda llipoteca enr favor do Unibanco;
- R.16 Penhora erir f:rvor do li'.1ss, em trimite na 2e Yara de ExecuQeo Fiscal da Se96o Judici6ria do

Rio de Janetro, Fr.Jcesso n' 2002.51.01.520273-8,
- R.17 - Arrolamer,lo .ein favir dc Ministerio P0blico da Receita Federal, oficio no 17 412005 - SEFIP;

- R.ig . penhora em iavc)r da UniSo/Fazenda Nacionai, em tramite perante a B" Vara de Execuq6es

Fiscais.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Dileito

WqSt 2 ?n)6'Nra

/Vr;rrr otr-q -

llrno. Sr. Oficial du 50 ,iGl

Cocjrgo pard c!'rlsulta do documento/texto no Portal do TJERJ: 4!IHQ.S23K.92F3.7582
F-s1; c6digo Fc.le ser verificado em: !4.14l!!tij-U^Q'!-( - Servigos - Validagdo de documentos

60
GLAUCIAR-A}IGEL
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Cent!'al salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603

e-mail: cap01 vemp@tjti.jus.br

No do Oficio : 215/20191OF

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuigSo, 1 3 llilZn10
Classe/Assunto: l:alencia de Empresarios, Socied. Empresdrias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperageo Judicial e FalCncia

lnteressadb: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S'A' (VlAgAO

AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Prezado Senhor,

Venho, pelo presente, tendo em vista o constante do processo em referCncia, determinar a
Vossa Senhoria as providdncias necessarias para que proceda ao registro dos gravames transcrltos na

certideo de 6nus reais atual, do im6vel identificado pela matricula n' 1522. livro 212, fl. 151, sob o R-15,

R-16, R-17, R-18, R-20 e R-21, sem qualquer custo de registro ao arrematante, conforme condig6es

gerais de alienagao previstas no edital de leilSo.

Atenciosamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

Ao Senhor Delegatirio do 5o Registro de lm6veis da Gapital do Estado do Rio de Janeiro (Rua

Rodrigo Silva, 8, 8" andar, Gentro do Rio de Janeiro-RJ)

C6digo ;,ara consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4A7A.M52G.LIWA'XP82
este coOig,: oode ser verifioado em: w'\,!r '.tiri ius.br - Servigos - Validaqao de documentos

PERYJB



Prmo Jdicial Eler6nico- [pje-l gjb-ert-16]

/

hupeffuje,lrtl jue.br/primcirogra/fainel/paird_usadddoomen"--

?13t3

PODER JUDICIARIO FEDERAL
JUSI9A DOTRABALHO
TRIBUML REGIOMT DO TMBALHO DA 1" REGIAO

3Frilrn do l?ahlpdo Bo de Janeio
RlrA tlO lIfrRAIrc, t3?, 8r andar, CE {TRO, FtO ttE JAIIEIRO - R.t - CEP 2OZIO{?O

hl: {21} 2:l8ll5{58 - em.il: t ts8-detrtljus-br

PROCESSO: 0 ls13{n-7|t2fl5.s.O1.{X}5t
('|-ASSE: AGAO TRABALHTSTA - RrrO ORDTNARTO (9S5)
RBCLAMANTE: CYNTHIA GENOVA DA COSTA
RECLAMADO: VARIG I"OGISTICA S-A EMRECLTPERACAO JLTDIC.LAL e outros (2)

MANDADO DE NOTTFTCAgAO

feSnrnreRorLOCAL DA D|uGEilClA: 1"\Iara Empresarialda Comarca da Capitaldo
Rio de Janeiro
2O(I2(FS3 - PALACIO DA JUSTICA, 11 5 - Av. Erasrno Braga, 115, tna Cenfral 703 - cenfo
- RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

OIA MM. Juiz(a) LUCIANA GONCALVES DE OLMIRA PEREIRA DAS I.IEVES da 5F Vra do
Thabalho do Rio de Janeirq no uso de suas dftuiedcs legais,IUANDA ao Sr. Oficial dc Justiga a
qu€m €ste for distribuldo que, em seu cumpimenb, dirija-se ao ender€go acima indicado e, ssrdo ai"
NOTIFIQUE para entn€a & ceftideo de id fe35e9cque sqgrrc ern anexo"

Haverdo necessid*, ou se forern opo6to6 obsti{ulos ao crnnpimurto do gesente mandado, fica o
Oficial de Justiga autorizado a solicihr auxilio da fuga policial e a dr currprimento i pesante orderr
cxcepcionahn€nE aos domingog feriados e apos as 20 horas-
Cumpn'a-se na forma e sob as penas da lei.

.tn ca$o de drhrida, aoe$se a p6gina:

lrtbJlwwwtrtl. i us, brlprocesscli udicial+letronico

Por dcterminagio do(e) ftfnfl, Jui{a} deste unileden o prc€trte nandedo foi upedido e r*sinado
pelo servidor ebairo (rrt 250, VI, CFC)

RJO DE JANEIRO,I 4 & Fsverciro de 2019

BIANCA MEROLADA SILVA

Assinado
el€lronicament€- A
Ccrtificatio Dgital
p€rfrnce fi
[BIANCA MEROtu\

ilI||ltiltIlil ffi [It]|il tilIlt|| I||il |]lll|lliltil ]r

rcfz

r_90214103X028510000008839453?

r4lozJ20l9lO.39
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hmesso ludicial Elafinioo: fuje- lg-jb-€dJ6l

r'tl

hnpsJ/p^ie-trtl jus-brfo incirogra/Paind/paind_usuadofdoomen-

7* q3 i1

PODER JUDICIARIO FEDERAL
JUSTT9A DO TRABATHO
TRIBUML REGIOIIIAT DO TRABALHO DA 1. REGRO

5S Vrrr do Tir& do Bio dc J*iro
nUA IIO l^/rynAllf0, |.il" f erdrr, Cf,lI"|Ao' nK] I]f,, JANEIRO - RJ- CER 2t]Jl3|Xfr10

r.t (21) 23mlsrst - cp-r: vrsLri@rrrljur.br

PROCES'SO: 0l 5l 3{XF70J{106s-0r.msE
CLASSE: AqAO TRABALHISTA - RrTO ORDINARTO (9S5)
RECIAMANIE: CYNTHIA GENOVA DA COSTA
RECLAMADO: VARIG LOGISTICA S.A. EMRECUPERACAO JUDICIAL c outros {2}

CERTIDAO PJE

cERTrrlAo DE HAITLTTACAO DD CnfDrTO pRtrVrDErVCrAtrrO NO JUiZO
FALIMENTAR.PJ6JT

O(A) Dir€torta) de Secretaria da 5f Vara do Tirabalho do Rio de Janeiro, err
cnnrprimento i determinaqeo contida na decisilo de ID. 64afcl7, proferido ern 0/,l0Fll20l8"

CERTIFICA E DA FE que cone por esta Va'a & lbahlho a agAo trabalhista q1nfizadl- no dia
0l/ll/20ffi, cujo processo tomou o n" 0l5l3lXl.7llZXl650l.{Xl5t - RTOnd , no qual figuram cono
pnrtes RECLAMANTE: CYNTHIA GENOVA DA COSTA - CPF: &2.73r9.q7-87, RG n"
0386134a'1 IFP/RI, CI-PS n" 14924, serie 507/RJ, crsdor e RECLAMADOS: VI{RIG LOGISTICA

SA. EI,t RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.066.143/0001-57, GOL LINHAS AEREAS S.A- -
'll.IPJ: 07-575.65I/0001-59, SA. (VIACAO AEREA RJO-GRANDENSE) - FALIDA - CIIPJ:

, 2.Tn.Ezl IOOOI -64, dsv&r€s-

CERTIFICA que, nos aulos acima esp€cificafusi foram aprados os crdditos

prwidstciririos a seguir discriminadoa, atualizadm 
^tfl3ln3n0l8: 

R$ 3.74924 (fes mil se*ecentos e

quarcnta e nove reais e vjnte e quatro centavm) ou 285.E12,95 TR's devidos pelo Empcgado c R$

10.1672l (d€z mil cento e se$s€nta e setc r€ais e vints e urn cemtavos) ou 775.069,16 TR's &vidos
pelo cmpegador. A senterya confu6ria data de 2Afi9f2O12,ID. oe5e460, com trdnsito €xn julgado

ern 1611112017, ID. 6306laa DeGisAo Homologatoria sn o4.l}9t20l& fD. 64afcl7. Cikulos
hcrnologados de ID. 5a4d379.

CERTIFICA mais, que foi deterffinada a expediqAc da presente certiddo para

gaantia &s cr6ditos dea,idos ao autor fix autos fo prooesso falimenmr no

I of2 14102/2A19 ft39



Processo Judicial Beirdnico: [pje- tgjk-lql

Assinado
elelroricaments. A
CertificagAo Digital
perHrceil
IMAnCIIANIIONIO
GUf,RRA DA
srlvAl

hup:ffie.trtl jus.br
/pimeirograu
lProcesso
/ConsultaDocumento
/listMew.sem

A2604n-rc.2010.8-19-{n01, daMM' 1'YaraEmpresarial da Comarca & Capial & Rio ds Jarciro"

situada i Av. Erasmo Braga. ll5, Lna Central 703, Centro, Rio & Jarrciro - Rl, CEP. 2002G903, eur

qus 6 A&ninistrafur Judicial Nogueira & Bragary Advogados Associafus, com enderego ri l\v- Rio

Brm, 143, 2" andar, C€iltro, Rio de Janeiro - RI" CEP- 2fiI4$006, TeL 222+l2IO.

E para constar, a presente foi por mirn, Glaucia Augusta da Silv4 Tecnico Jrdicirflrio,

lavrada" am 5 13 dias do mfu de Fevereiro do areo de 20t9, e vai assinda pelo Diretor de S€crthria-

RIO DE JANEIRO . 13 de Feverciro de 2Ol9

i'ARCOANTONIO GUERRA DA SILVA

DIRETOR DE SECRETARIA

trpc//pfe.ttl jus" --

t-,\
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+\yEstado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1" Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603

e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oflcio | 152120'l9lOF

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribuigeo: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: FalCncia de Empresarios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperageo Judicial e Fal€ncia
lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A' (VlAqAO
AEREA RIO-GRANDENSF) e outros

Prezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso
0055900-27.2004 5,04.0022, informo
devera ser aberta no Banco do Brasil,
a estes autos.

oficio no 41212016 de 14 de novembro de 2016, processo no

que os valores devereo ser transferidos para uma conta que
Ag€ncia do Poder Judicierio Estadual do Rio de Janeiro, vinculada

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz " 

g Direito

Exmo. Sr. Juiz da 22" VaIa do Trabalho de Porto Alegre/RS
Av. Praia de Belas, 1432, Pr6c,io ll, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre-Rs, CEP: 90100{00.

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4JZ1.E49O.UOK|.7B82
Este c6digo pode ser verificado em: S*1*di.Lii!g""8^i - Servigos - ValidagSo de documenlos
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dJ \\6Estado do Rio de Janeiro

Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603

e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio : 199/2019tOF

Rio de Janeiro, 1 1 de fevereiro de 201 9

Processo No. 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
DistribuigSo: 1 3/O8l2O1 0
Classe/Assunto, FalCncia de Empresarios, Socied. EmpresArias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerirnento - Concurso de Credores / Recuperagdo Judicial e Fal€ncia

lnteressado: IMOBILIARIA MON'IE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VIACAO

AEREA Rlo-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor,

Em resposta ao vosso oficio, processo no 0008026-12.2003.8.25.0001, informo a V. Exa.

oue os autos da fal€ncia esteo na fase de arrecadagSo para o pagamento dos credores da classe

trabalhista, je tendo sido reaiizado alguns pagamentos desta classe.

Atenciosamente,

Maria Gristina de Brito Lima
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 22' Vara Civel de Aracaju
Av. Pres. Tancredo Neves s/n, Capucho, Aracaju - Sergipe - CEP: 49080-901

60
GL.{UCIARANGEL

c6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4PNW.WS2V.8FHX.WH82
Esie c6digo pode ser verificado em: Bt4,'/iiIL.i!s"H - servigos - validaqeo de documentos



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1i Vara Sntpre'sanal 1 

i Vara Empresarial
Erasmo Braga, 111'; Lam" ';enlral s;la703cEP: 20020-903 - Centro - Ric de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735i3603
e-mail : cap01 vemp@tjij. jtls.br

No do Oticio | 201lzmgir.tF

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.1 9.0001
Distribuigao: 1 3/0812010
Classe/Assunto: Fal6ncia de Empres5rios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagao Judicial e FalCncia
Interessado: lMoBlLlARlA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE s.A. (vlAqAo
AEREA Rto-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso oficio no 97212018 de 20 de novembro de 2018. processo no
00'1/1.08.0235168-2 informc que ha uma aQao de habilitapdo de cr6dito em nome de Raul Silveira
Correa, processo no a.)12846-62.2015.8'19 00Cl que encontra-se com o Administrador Judicial e ainda
nao foi proferida senter rqa nesta.

Atenci0$amente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

n q\47u7

Exmo. Sr. Juiz da 5a Vara de Familia da Comarca de Porto Alegre
Rua Manoelito de Ornellas, 50 - Praia de Belas - Porto Alegre - RS

60
GLALICIAITANGEL

C6dioc p:r,r i..)fisdlta do documento/tpxro no portal do l JERJ: 4B7P.ZXPC.XEXL.JJ82
Es c6lgc,tr,iCeser'.,erificadoem;.r*.r,_,,i{g.!]t-Servigos-Validagaodedocumentos



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capitai
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central sala703CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel : 3133 3735/3603

e-mail: cap01 vemp@tjri,jus.br

No do Oficio i 2OA2OlglOF

Rio 1e Janeiro, 12 de fevereiro de 201 9

Processo N". 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribuigao: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Fal€ncia de Empres6rios, Socred. Empresarias, Microempresas e Empresas de Peq

porte - Reouerimento - Concurso de Credores / Recuperagao Judicial e Fal6ncia

lnteressado: IMOBILIARIA MONTE GARLO LTDA. e outros Massa Falida: M'F. DE S.A. (VlAqAO

AEREA Rlo-cRANDENSE) e outros

v

Prczado Senhor Jtliz,

Em resposta ao vosso oficio, processo n" u023343-16.2004.8.25.0001 , informo a V. Exa. que os

autos da fal6ncia est6o na fase de arrecadagao para o pagamento dos credores da classe trabalhista, j5

tendo sido realizaCos alguns pagamentos desta classe.

Atenciosamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 204 Vara Civel de Aracaju
Av. Pres. Tancredo Neves, s/n' Capucho, Aracaju - Sergipe - CEP: 49080-901

C6digo para c:,rsr.rrta do documento/texto no portal do TJERJ: 4919'F8MB'V9N7'KJ82
EstJc6digo po,i, ter verificado em: ult&diitiil$Lbl - servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga' 115 Lam. central salaT03cEP: 2oo2o-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3.133 3735g603e-maal: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio i ZO3tZOlgtOF

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019
Processo No: 0260442-16.2010.8.19.0001
Distribui96o: 1 3/08tZO1 O

classe/Assunto: Farencia de Empreserios, gocied- Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.
Pgttg - Requerimento - concurso de credoies / Recuperagao JLoi"Lr 

" 
r"ren"i"Interessado: rMoBrLrARrA MoNTE cARLo LTua. e outro" tr,ias"i Faridar M.i- be s.e. u|AeAoAEREA RIO-GRANDENSE) e outros

'rr1v\t)Y

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso.. oficio no 25712018, processo no ooo2g127320105020022, informoque o credor receberS o valor que lhe 6 devido juntamente com toclis os demais creoores quando porocasiSo do respectivo pagamento.

Atenciosamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

422'Vara do Trabalho de S6o paulo
Av. lvarques de S5o Vicente, 235, Bloco A, 1 1o andar, Barra Funda, sdo paulo _ sp _ cEp:01't39401

c6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: iucz.TxMT.N13g.MJg2
Este c6digo pode ser verificado em: $r,vq.tjri.irs.hl _ Serviqos _ ValidaQao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1u Vara Empresarial-;=il B;g. l l5 Lam. Centrat saiaTg3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel : 31 33 37358603

e-mail: cap01 vemP@tjrj.jus.br

No do Oficio | 2O4l2019lOF

Rio de Janeiro. 12 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-16.2010.8.19.0001
DiskibuiESo: 1 3/08/201 0
Ciaisi/nssunto: Falencia de Empresarios, Socied. Empreserias, Microempresas e Empresas de Peq

Porte-Requerimento-concursodeCredores/RecuperagdoJudicia|eFalencia
lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massi Falida: M'F' DE S'A' (VnqAO

AEREA RIo-GRANDENSE) e outros

Frezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oflcio no 164DO16 de 15 de agosto de 2016, informo a V. Exa que os

autos da fal6ncia est6o na fase de arrecadagSo para o pagamento dos credores da classe trabalhista, j6

tendo sido realtzados atguns pagamentos desia classe. lnformo que o Valor penhorado dever6 ser

transferido para uma coita vincu'iada a estes autos e aberta no Banco do Brasil, Ag6ncia do Poder

Judici6rio Estadual do Rio de Janeiro

Atencrusamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

Exmo.Sr.Juizda8aVaraCiVe|daComarcadaCapitaldeJoSoPessoa-PB
Av. Joao Machado s/n, Centro - Jo6o Pessoa - PB

C6drgo para ::onsulta do documerlto/te{to no portal do TJERJ: 4Y5D'WYH'N3N1'PJ82
Estricddrgo p:de ser "erificado em: $M:l: ijll.*..b.! - servigos - Validaqao de documentos

GLAUCIARAIiGEL



Estado do Rio de Janeirc
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da CaPital

C"rtOrio A" 1" Vara Empresanal 1a Vara Empresarial- --^ ^
Erasmo Braga, 115 Lam. C"|,,t."t ="t;ziscip, zoozo-sog - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel : 3133 37356603

e-mail : cap01 vemP@tjrj.jus.br

No do Oficio : 20512019tOF

Rio 'ie Janeiro, 12 de fevereiro de 201 9

Processo N": 0260447-1 6.201 0'8'1 9'0001

DistribuiQao, l 3/OBI201O

classeiAssunto: Falcncia de Empresarios, socied. Empres5rias, Microempresas e 
-Empresas 

de Peq'

porte - Requeri-ment; - concuiso de credores / RecuperagSo Judicial e Falencia

tnteressado: IMOB|LIARIA Mbrufe CARIO LTDA. e outros t\iiassa Falida: M'F' DE S'A' (VIAQAO

AEREA Rlo-GRANDENSE) e outros

Prezado Senhor'

Em resposta ao vosso oficio, processo no 00277O4'96.2O12.4.O251Ofinformo a vsraque os

autos da fal6ncia estao na fase de airecadaQao para o pagamento dos credores da classe trabalhista' je

tendo sido realizados alguns pagamentos desta classe'

Atenciosamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

A Procuradoria Seccional Feileral em Campos dos Goytacazes/RJ

C6digo para consulb do documento/text': i1o portal do TJERJ: 48|W'JS25'HTRC'TJ82
-iJ.'"Ou,go 

pode ser veificado em: v'l '\i riliiut hr - Servigos - Validageo de documentos
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l\\uJEstado do Rio de ,:,rrreir,
Poder iudioidrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Japitai
Cart6rio da'i u Vara Er'-,presarial
Erasmo Braga, 115 [-am. (]entra, s:.la7O3CEP: 20020-903 - .lentro - Ric de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603

e-mail: capol vemp@ijrj.jt s br

CARTA DE ARREMATA9AG

Processo: 0260447-16.201 0 8.1 9.0001
Distribuigao l3lAS!2O1O
Classe/Assurifo f-aienci? dr Empres6rios, Socied. Empresarias, lVlicroempresas e
Porte - Requerimento - CQncurso de Credores / Recupera9eo Judicial e FalCncia
lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F.

AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Empresas de Peq.

DE S.A. (vrAgAo

PASSADA para titulo, guatda e conservaqSo dos direitos de: "GIDAW ADMINISTRADORA DE

BENS LTDA-EPP E RIWA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA-EPP"

O Mi\4 JUIZ DE DIREITO, Dr, (a) Maria Cristina de Brito Lima - Juiz em Exercicio, FAZ
SABER a todos os 6ig5os do Poder Judicidrr.'e Autoridades Administrativas, que por est_e Juizo
processa-si! a fal4 :uia acinia referida, da qual foi extraida a presente CARTA DE ARREMATAQAO, nos

termos e de aco,do conl as pegas que desta fazen t parle integrante, tendo sido devidamente conferidas
com as peEas constantes do; zutos, promovida pc' TMOBILIARIA |\4ONTE CARLO LTDA. em face de
IV.F. DE fIO StII LIIJHAS IiFREAS S.A,; M.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.; M-F. DE

NORDESTE LINHAS AEREAS; M.F. DE S.A, (VIAQAO AEREA RIO-GRANDENSE), CM qUC AOS

dezessejs clias do :1Cs J€ rovembro do ano de dois mil e dezessete, no Atrio do Forum da Comarca da

Capit:llk-, 26 !,:.;cr u rJra clPlerminados em Edital, ocorreu O lei,5o do(3) bem(ns) penhorado(s] e

avaliado(s1 Lojt n" 614 d.r Edtflcio Sul Am6rica, situada na Rua XV de Novembro, Centro, Curitiba, PR,

Matriculadc 6q 4t'ftsgigtr-;.le lm6veis da Comarca da CuritibaiPR, sob o no 67.910, arrematado por

GIDAW At)lVlNlS'iRAD;JFtF, irF BENS LTDA-EPP, CNPJ no 06.266 i55/000'1-50, na propor9ao de 50%
(cinquenta oor cento) e R,S/r" ADMINISTRADORA DE BENS LTDA-EPP, CNPJ n' 12 468 361/0001-46,
na proporgSo de 5il,o/o ii:inquenia por cento). Eu, _ Gleucia Rangel dos santos Moura -

Subst. do Resp. !eto F::){Fec'..rnte - Matr.01127889, digitei e conferi e eu, 

- 

Pery Joao

Bessa Neves - Responsavei pelo Expediente - Matr.01122962, a subscrevo.

Rio de Janeiro. 13 de fevereiro de 2019

Maria Clistina de Brito Lima - Juiz em Exercicio

C6digo pa.a Corrsulta do Documenb/texto no portal do TJERi: : 4F18.6VP9.JATG.2M82
i:ste c6i,go pode ser verificado em: il"r.!.!i - iri.lufi,.?I - Servigos - Validagao de documentos
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EXMO SR. DR. JUTZ DE DIREITO

DA COMARCA DA CAPITAL - RJ.

Audit6ri

Processo n' 0260447-16.2010'8'19'0001

**',,^PT"S"? 
ot tr tBki:

BARBOSA PEREIRA, noonrco LOPES PORTELIA'G-{9TO:
.fr6il'.i.ilo-.-ir* ptulicos oficiais, nos autos da Falencia dd

't 
^ 

rir

ivilc Ab;nnn,q, Rro _gry{ry? H p :TIo !-ul :tjll:
bll 

"-NbnuEsrE 
LTNHAS AfREAS s/A, vem' com a devtdevida

Vem informar a V.Exa. de que foi designada a

alienaedo de BENS rvrtivilrs- e TMOVETS- em 
-^l^"t"l:iliit"b*fto, -- estando aberto para lances p.l_o__, ?i:

www.leiloesviacaoaerea'com'br, simultaneamente LEILAO

PRESENCIAL,emprimeiroLeildonodia2Si03/2019.irs14:00horas.nq

EXPOR e REQUERER a V' Exa' o que segue:

1") Intimar os Credores e demais

interessados na Far€ncia, comunicando data, hor6rio, local e condigoes do

leildo.naformadoedital,porpublicagf,odeatoordinat6rionoDJERJ;

2') Intimar a Fazenda Nacional, a Fazenda

doEstadodoRiodeJaneiro,aFazendadoMunicipiodoRiode
JaneiroeaProcuradoriaFederalEspecializadadolnstitutoNacional
do seguro social - rxis, .o**icando data, hor6rio, local e condig6es do

leilao,- na forma do ediial, atravds dos enderegos conhecidos por esta

serventia' por oJA; 

3") Expedir os Mandados de rntimagflo e os

oficios,comunicandodata,horario,localecondigdesdoleil6o,naforma
Jo editat, com pedido de resposta em,,car6ler de urg€ncia", relativos aos

bens a serem alienados'

DA

,Z e 3

Iar

Ge or

Lei|oeiros: LUIZ TENoRIO DE PAULA - Av. Almirante Barroso, no 90, Gr. 1103, Centro,Rl, te|. (2|)2524.

0545 (www.depauraontine.cori'#)]iil;ci48^?i4**lm-*-*,11"1";l'*?'1;*:.1?::'i5:5ifftroiioiiii,roiopps pon'rnr,la - Av. Nilo Peeanha, no 12, Gr

810, centro, tuo d, JaneiroiffElEl)zl3l'zza Qryv+qaelsletlojs"g-b0' 
e JoNAS RYMER - Rua do

carmo, no os, cr. zor,*i;rolnio a. i*.i.oru, trr. (zDzs:2-2266 (www.r-r'rnerleiloes'com'br)'



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judictario
Tribunal de Justica
Comarc? da Capltal
Cart6rio da 1a Vara Empresari el 1" Vara Empresarial

"tfilT""3i?,??;llrtoTil,:."#'' 
*ntogce F, ioolb-go3 - centro - Rio de Janeiro - RJ rer.: 3133 3z3s,,6o3

No do Oficio :211120191OF

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 201 9

51ffi.,:&::,' 3,truug#. 
1 6.201 0 8. 1 e oool

Atenciosamente,

Maria Cristina de Brito Lima
Juiz de Direito

Exmo. sr. oficiar do 4o Registro de rm6veis da comarca de curitibe _ pR

codigo para consurta do documento/texto no portar do TJERJ: 41rv.ENFg.5BB6.5Mg2Este c6digo poce ser verificado em: wro4i.tiri.ifs.bi_ S"_igo" _ Vulia"gao de doqimentos

.tar..a a a.Ez.TL? -..2,('
!./

ty

Classe/Assunto. Fal€ncta de Empres6rios, Socied. Empresdrrias, Microempresas e Fporte - Reouerirrento_- concuisr. o" crJ"r!" l Rec;uperag.o Juoiciat e ,;[ff:"" de peq

fi"JEiT.d J Hin,"#i3 $ 
j""J,E ;;fi 1; i? t ol"i' luu"" vr 

"" = 

j i"-nal,, ni.t., be s. a. s r es Ao

prezado Senhor,

A fim de Instru
necessdrias no,"ntidoj;;i:;,"'#T:""3i"i*H:fl3T::l:ff..1":?[ll$.LJ;ii;:,,r1;li%.ig,i;
3:S"llgil: f:;ffi;i:;Y flf';l;il!:1,*#$ xv a1 ruou,''o;:;;;; iurtioa - pR sob a

GLAUCIAR{NGEL
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DA COMARCA DA CAPTTAL - RJ. fl , / 
i

,/ ->... I I./r 'l 'r l; - i ) )
, --L-;- tt f V 1 r'r1 \'ttL e 7 / .:,

/[' 
I

tt, iI ii\ ,tr ri ,\r dr\JM, rn, r'v.,{cr\J i'iuu I L,, LLi (-) r-\'-.,.-, I

; r\ 
- -,+ -/Q /),/ lri. ql

a-5 J<:r \c:-( .c- r. c 'r' JIr r I.

"sfitry \:;w lrei:l]#J;; 
\0tA/,4Nr7

EXMO SR. DR. JUIZ DE DTRETTO DA I"^VARA EMPRESARTAL ,7

' Y5'4 
"LTJIZ rENoRIo DE QVL$ SILAS \ n q r€l r'

IODRIGO I-OPES PORTELL}-.€.'JONAS \ .T:rT.BARBOSA PEREIRA, RODRIGO LOPES PORTELDA--{{IONAS \ .;,t
RYIVIEB, Leiloeiros Pirblicos Oficiais, nos autos da Fal6ncia 9:l$="*blll$*0.$*

processo n' 0260447-16.2010.8.19.0001 -h.o-.-., o J*i[tf ?"'*');*l'
J ,J , ,,^ l--.1r^I.,..r/ 

/

ryrAC.A.o ^q.fnna Rro cRANDENSE), Rro sul-, LINHAS AERqNh\$le${T(VIAV.f\L, A.nr-Ia'-frli. I\I\, \tI\.. \ lrll \ Drr,tt l\Iv Ltw-Lr rJr'r lrrrrr' l_"^'i$tiW^;O1I|, F
S/A e NORDESTE LINHAS AEREAS S/A, vem, com a devida v$Iia, \F- 

1;

EXPOR e REQUERER a V. Exa. o que segue: ';
g

1") Intimar os Credores e demais F
interessados na Fal6ncia, comunicando data, hor6rio, local e condigdes do H

leildo. na forma do edital, por publicagio de ato ordinat6rio no DJERJ; g

s
2o) Intimar a Fazenda Nacional, a Fazenda g

do Estado do Rio de Janeiro, a Fazenda do Municipio do Rio de

Janeiro e a Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, comunicando data, horiirio, local e condigdes do

leildo, na forma do edital, atravds dos enderegos conhecidos por esta

serventia, por OJA;

3o) Expedir os Mandados de Intimagio e os

Oficios, comunicando data, hordrio, local e condigdes do leildo, na forma

do edital, com pedido de resposta em "car6ter de urg6ncia", relativos aos

bens a serem alienados.

Vem informar a V.Exa. de que foi designada a

alienaqSo de BENS MOVEIS e IMOVEIS em LEILAO
ELETRONICO, estando aberto para lances pelo site

www.leiloesviacaoaerea.com.br, e simultaneamente LEILAO
PRESENCIAL, em primeiro Leildo no dia 28/03/2019. irs L4:00 horas. no

Au edoria Ge dor Jos6

Leiloeiros: LUIZ TENORIO DE PAULA - Av. Almirante Barroso, n" 90, Gr. 1103, Centro/RJ,tel. (21)2524'

0545 (wrvrry.dqpaulgodils,qglLbD; SILAS BARBOSA PEREIRA - Av. Rio Branco, no 181, Gr. 905' Centro/RJ

tel. (21)2533-0307 (www.silasleiloeiro.lel.br); RODRIGO LOPES PORTELLA - Av. Nilo Peqarha, no 12, Gr

810, Centro, Rio de Janeiro/RJ,tel. Q1)2533-7248 (.www.portellaleiloes.com.br), e JONAS RYMER - Rua do

Carmo, no 09, Gr. 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tet. Qlp532-2266 (www.rvmerleiloes.com br).



n. situado na Erasmo no 115
LAmina I. Castelo. Rio de Janeiro/RJ, para setem apregoados e vendidos

a quem mais der acima da avaliagdo, e nflo havendo licitantes estar6

reabefto, no site acima mencionado, pilo lances pela Melhor Oferta,
respeitado o prego minimo de 50% (cinquenta por cento) do valor das

avaliagdes, simultaneamente ocorrer6 o segundo leildo presencial no dia
04/04/2019. is 14:00 horas. no Audit6rio da Correeedoria Geral da
Justica. Desembargador Jos6 Navega Cretton. situado na Av. Erasmo
Braga. no 115. 7o andar. LAmina I. Castelo. Rio de Janeiro/RJ, paxa os

bens m6veis e im6veis arecadados nos autos das massas falidas; estando

os bens objeto da alienagdo livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverSo

ser habilitidos nos autos da falOncia e suportados com as forgas das

Massas, n6o havendo sucessdo dos arrematantes nas obrigagdes do

devedor, inclusive as de natureza tibuthria, as derivadas da legislagSo do

trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em conformidade com o
disposto no art. 141, inciso II da Lei n' 11.101/2005 e nos termos do edital
de leildo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro cle 2019.

{',a
Rodrigo,

,,^4ffi,
feS Pdrtellaaula

Leiloeiro Priblico Oficial
Mat. 19 Jucerja

Silas Barbosa Pereira
Leiloeiro Pf blico Oficial

Mat. 112 Jucerja

Le blico Oficial
55 Jucerja

Jonas Rymer
Leiloeiro Pfblico Oficial

Mat.79 Jucerja

Leiloeiros: LUIZ TENORIO DE PAULA - Av. Almirante Barroso, no 90, Gr. 1103, CentrolRl, tel. (21)2524-
0545 (www.depaulaonline.com.br); SILAS BARBOSA PEREIRA - Av. Rio Branco, no 181, Gr. 905, Centro/zu,
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Carmo, no 09, Gr. 701, Centro, Rio de JaneirolRJ, tel. Q1)2532-2266 (www.rymerleiloes.com.br).
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio - Tribunal de Justiga

MANDADO DE PAGAMENTO 140t2t2019/MPG
Comarca da Capital - Cart6rio da 1" Va,a Empresarial
Erasmo Braga, 115 l-am. central sali,703cEP: 20020-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133
3735i3603 e-mail: cap0lvemp@tjd.Jus.br

Processo : O260447 -16.201 0,8. 1 9.00r,.1

No da Conta: 1 1001 1 3838436
Empresdrias, Micrcempresat: t' Empresas de

Classe/Assunto: Falencia de Empresf rios, Socied.
Peq. Porte - Requerimento - Concurso de Credores /

RecuperagSo Judicial e Fal6ncia

PaTte/R6u: M.F. DE NORDESTE LINHAS i.A. CNPJ/CPF: 1 4.259.22Dt0001 -49

lmportdncia: R$ 12.146,10 doze mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos

Base de Correg6o:

Deposito Inicial: R$ Data:
Levantamenlo de penhora as fls. ExpedigSo de n:andado as fls.

Para ser pago a: JAIME NADER CANHA - OAB/RJ-165710

o MM. Juiz de Direito. Dr.ia) Alexandre de carvalho Mesquita, MAiTDA ao Banco oo
Brasil S/A que em cumprimento ao presente, extraido dos autos do processo acima referido, pague
d pessoa indicada a im ncia suprir, depositada A disposigSo Ju izo.

Eu, P r ; Joao Bessa Neves pelo Expediente - Matr.
01122962 digitei e eu, _ ..._ Pery Joao Bessa - Responsdvel pelo Expediente -
Matr. 01 122962. o subsclevo. Rio'C : ,.neiro, 22 de

uita - Juiz Titular

.l.ras a contar da data de sua emissio.

( ) Cr€dllo ern Conta ()01 -Coi't. --:rrente ( ) 1 1 - Conta poupanga ( )EsFcie

Valor Total do Mandado: Tarifa:

- 

CPMF:
Conta No

Valor Liquido:_
Banco No:_ Ag6ncia No Conjunta ( )Sim( )Nao
Nome do Titular:
Nome do Favorecido do Mandado: CPF:

Assinatura do Favorecido clo Mandado:
No do Documento.

Telefone:

O VALOR DO PRESENTE MA.\lDAij i DESTINA-SE

l,4Hg.l,ooi.lli,ll-:,li

2 F JAt'| ?OI9

Andf6 Alecrlm Rocha
f736,057-6

pnorocoLQ
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio - Tribunal de Justica

MANDADO DE PAGAMENTO 140t4t2019lMPG
Comarca da Capital - Cartdrio da 1a Vara Empresarial
Erasmo tsraga, 115 Lam. Centrai salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3'133
3735/3603 e-mail: capOlvemp@tjrj ius;.br

Processo : 0260447 -16.201 0.8.1 9.00u1

No da conta: 1 1001 1 3838436 classe/Assunto: Faldncia de Empres6rios, socied.
Empres6rias, Microempresas e Empr+sas de Peq. Porte - Requerimento - Concurso de credores /
RecuperagSo Judicial :: Fal6ncia

Parte/R6u: M.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF: 14.259.22010001-72

lmportAncia: R$ 95.000,00 - noventa e cinco mil reais sem os acr6scimos legais.

Base de Conegao:

Deposito Inicial: R$ Data:
Levantamenlo de penhora ds fls. Expedigeo de mandado ds fls.

Para ser pago a'. NocuElRA E BRAGANQA ADVocADgg Asso6tADos - cNpJ
08.257.437t1001-'t7.

lnforma96es Complementares:

O MI,4. Juiz de Direito, i,i.ia) Alexandre de Carvalho Mesquita, MANDA ao Banco do
Brasil S/A qr.ie er'n cuflpritnenio au p:esente, extraido dos autos do processo acima referido, pague
d pessoa ii;ijicada a in,portrincia supir ciepositada d disposig3o deste Juizo.

Eu, Pt"r1'Joao Bessa Neves . Respons6vel pelo Expediente - Matr.
01122962 digitei e eu, ____ _"-_ pery Joao Bessa Neves - Respons6vel pelo Expediente -
Mat. C1122962, o subscrevo Rio de Janeiro, 23 de ianeiro de 201 9.

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juir Titular

Prazo de validade desta ordem iudicial: ,illhevgr,f.a) dias a contar da data de sua emi6sao.

O VALOR DO PRESENTE MANDADO DESTINA-SE:
( )Creditoem Conta ( )01 - Conta Conente ( ) 11 - Conta poupanga ( ) Especie

Valor Total do Mandado:_ Tarifa:_ CPMF:_ Valor Liquido:_
Banco No: 341 Agdncia No3032 Conta No27796-8 Conlunta ( ) Sim ( ) Nao
Nome do Titular: NOGUEIRA E BRAG,CNQA ADVOGADOS ASSoCTADOS
Nome do psyepgr,ido do Mandado' idem acima CNPJ:08.257.49710001-17

Assinatura do Favorecrdo du. Mar rd r;lc:
No do Docurienlo.

Telefone:

gANCO DO ERASIL S.A
^" ", )['53o;*r'^or"f

y'? t+ JAN lug

And16 Alecrlm Rocha
flf36.057-6

IBoTOCOLo



7 q 318

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capiial
Cart6rio da 1u Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam central salaTo3cEP: 20020-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tal.: 3133 373513603e-mail: cap01 vemp@tjrj.ius.br

No do Oficio i 151t2O1glOF

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-i 6.201 0.8.1 9.0001
Distribuigeo: 1 3/08t2|1 A
classe/Assunto Faldncia de Empresarios, socied Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.

. p.orte - Requerimento - concurso de credoies / Recuperagao iioi"Ll 
" 

rarencraInteressado: rMoBrLrARrA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massi Farida: M.F, oe s.n. ry|AqAoAEREA RtO-cRANiDEI'JSE) e outros

Prezado Senhor,

Em resposta ao vosso oficio no 3493/2018 de 16 de novembro de 201g, solicito a V.Sa. paraque proceda ao canceiametrto 
.de todos os registros e averbag6es qua irp"-p#-" transferencia dapropriedade do im6ver rocarizado na Rua Rodor-fo Dantas no ro, r_oja' n, rn 

jirriri"o" sob o no 1 7s03,considerando que o im6vel mencionado foi adquirido atrav_6s de h;sti p(blic;, ; 
"onsd"ranoo 

ainda queo entendimento do srJ 6 no 
.sentido -de 

que "a aquisiEao em hasta p,inlrc"-J 
""..lderada 

modo deaquisigao de propriedade a titulo originArio, de modo que, inexistindo r"l"gio jrrlai." e-ntre o arrematantee o anteriol proprietirio do pem, nao ocorre a subsistdncia de eventual 6nus hipotecarlo incidente sobreere" (Agrnt no REsp 131els1/pR, Rer Ministro LUrs FELrpi snrol,rEo, ouiiii,i'iiLnurn, jurgado em21 I 08 120 1 8, DJe 24i 0Bt2O1 B\.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

llmo. Sr. Oficial do 50 RGt do Rio de Janeiro

c6drgo para consurta do documento/texto no portardo TJERJ: 4vJR.GXB5.TW6M.4Bg2
E$te c6digo pode ser veriticado em: layi_rryy.;irj.lug.t)l _ Servigos _ Validaeao de documentos

fu,<rd c/r lB l Fp"ol en !\
F4M.rcnnoau d.t- F-r.oir aa60

GLAUCIARANGEL 2
' 

,: .':,
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Estado do Rio de Janerro
Poder Judicidno
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da laVara Empresarial laVara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel,: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oflcio : 150/2019/OF

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
Distribuiqdo: 1 3/08/201 0
classe/Assunto: Falencia de Empresarios, Socied. Empresarias, Microempresas e Empresas de peq.

P91" - Requerimento - concurso de credores / Recuperagio Judiciar e Far€ncia
Interessado: IMOB|L|AR|A MoNTE cARLo LTDA. e outros Massi Fatida: M.F. DE s.A. (vtAqAo
AEREA Rto-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oflcio no 1BB2l2O1g de 12 de novembro de 201g,
0003104-12.2016 8.19.0203, informo da impossibiridade de transfercncia do valor em
o respectrvo credor requerer a sua habilltagao nestes autos.

processo vosso no
questeo, devendo

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

A 2' Vara de Familia da Regional de Jacarepagua

C6dlgo para consulta do documento/texto no portal do TJER.,r. 4Q3B.KBYX.27K1.4Bg2
Esle c6digo pode ser verificado em: w""lrir.tiri.iu$_hl - Servigos - Validaqao d€ documentos



- L- |
/ULA /,a eu *n,ttu--t*4t<'

/ t-.-a $.trt 4 50 /yo'{ g 
{e4_-

t//wdlA ,w&, /a.{4

( qp|
V e'v^ l.t /oo 7 ,1g

:;ir!



? l3s0

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da CaDital
Cart6rio da 1a Vara Empresanal 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, I 15 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio :22A2A19|AF

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribuiqeo: 1 3/OB|2O1O
Classe/Assunto: FalCncia de Empresarios, Socied. Empreserias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recupera@o Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAqAO
AEREA Rlo-cRANDENSE) e out!,os

Prezado Senhor

A fim de instruir os autos da agao supramencionada, solicito a V.Sa. as provid€ncias
necessdrias no sentido de que proceda a baixa de todos os 6nus e gravames que pendem sobre o
velculo de placa CMK3906, Marca Mercedes-Benz, Modelo Caminhdo 608D, Ano/Modelo 1980, Chassi
30830212524480, Renavam 351,571.663, Carroceria tipo bad, Marca lderol, anteriores a sua
arremataQao, tenclo em vista que esta se deu de forma livre e desembaraQada, na forma do edital de
leilao, tendo o veiculo sido arrematado em 28 de novembro de 2013 por JSP Administradora e
Paft icipacdes Ltda CN PJ n" 1 1. 032.609/0001 -69.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Ao DENATRAN

rcia

C6digo para conBulta do documento/texto no portal do TJERJ: 41RT.WRGX.L7AQ.VW82
Este c6digo ni";le ser verificado em: 'a ir'rl.iiri ius.br - Servigos - Validagio de documenlos

60
GL,\LICIARANGEL

oAB/RJ 195.944
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EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITQ DA 1" VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL - RJ.

A.J"
Processo n' 0260447-16.201 0.8.19.000

N- , J*,1, 41 l^h

RIO DE PAULA. SILAS
LOPES PORTELLA e JONAS

RYMER, Leiloeiros Priblicos Oficiais, nos autos da Fal€ncia de S.A.

OraeAo a.nnnn Rro cRANDENSE), Rro sur-, LTNHAS AEREAS
S/A e NORDESTE LII\IHAS AERDAS S/A, vem, com a devida v€nia, a
V.Exa. informar que a alienagdo de bens m6veis e im6veis, em LEILAO
ELETRONICO, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com.br, e

simultaneamente PRESENCIAL, designado para o dia 28/03/2019. irs 14

@, em primeiro leil6o, e dia 04/04/201Pr is -l4-hpras, em-segundo
leilio, ser6 realizada em ambas as datas no Atrio do F6rum da Comarca
da CanitaURJ. situado na Av. Erasmo Braga. no 115. T6rreo (Hall dos

Elevadores). Lffmina I. Castelo. Rio de Janeiro. RJ, diante da

impossibilidade de reserva do Audit6rio da Corregedoria Geral da Justiga,

Desembargador Jos6 Navega Cretton, por forga de evento j6 previamente
agendado no local.

Termos em que,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.
n.I II./ul fil

ld f,odtYgo Lopes Portella
Leilo"eiro Priblico Ofi cial

Mat. 55 Jucerja

tA,
",1 ,l{Kt loh.$t Rvmer

Leiloeir6 Pf blico Oficial
isla;t.79 Jucerja

Leiloeiros: LUIZ TENORIO DE PAULA - Av. Almirante Barroso, no 90, Gr. 1103, Centro/Rl, tel. (21)2524-

0545 (wwry.depaSbAdi!9.cSmJD; SILAS BARBOSA PEREIRA - Av. Rio Branco, no 181, Gr.905, Centro/RJ,

tel. (21)2533-0307 (www.silasleiloeiro.lel.br); RODRIGO LOPES PORTELLA - Av. Nilo Peganha, no 12, Gr.

810, Centro, Rio de Janeiro/Rl,tel. (21)2533-72a8 fuwu.psa9lalcjlscs.gs$fu), e JONAS RYMER - Rua do

Carmo, no 09, Gr. 701, Cenho, Rio de Janeiro/Rl, tel, QD2$2A266 (www.rvmerleiloes.com.br).

LAZ
BARBOSA PEREIRA. RODRI

de Paula
Leiloeiro Pfblico Oficial

Mat. 19 Jucerja
ln ./I I\,/

.l 16rl
fSiF\ Barbosa Pereira
Leilbeiro Pfblico Oficial

Mat. 112 Jucerja
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COMARCA DA CAPITAL-RJ,

JUfZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA EMPRESARIAL

Avenida Erasmo Braga, ne 115 - Lam. Central - Sala 703 - Castelo/RJ'

Telefone: 3133-3603 / 3L33-36L2 /3!33-2735

E-mail : cap0l vemp@tirj jus.br

Fal€ncia de s.A (vngAo A6REA Rro GRANDENSE) e OUTROS.

EDTTAL DE 1e, 2s LElt-AO PRESENCTAL E ONLTNE e INTIMAqAO, com prazo de 30 (trinta) dias,

extrafdo dos autos da Fal€ncia de s.A (vlA$Ao AfREA Rlo GRANDENSE), RtO SUt LINHAS

AEREAS S/A e NORDESTE UNHAS A€REAS S/A, processo ne 0260447-15.2010.8.19.0001, na

forma abaixo:

O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA, Juiz de Direito da 13

Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER, aos que o
presente Edital de Leildo virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial

i Falida, atrav€s de seu Administrador Judicial NOGUEIRA & BRAGANCA ADVOGADOS

ASSOCIADOS, na pessoa do Dr. WAGNER BRAGAN9A, e de seu Gestor Judicial, Dr. JAIME

NADER CANHA aos eventuais senhorios diretos e credores com 6nus reais, que foi designado

LEILAo ELETRON|Co, estando aberto para lances pelo site www,leiloesviacaoaerea,com.br, e

simultaneamente IEILAO PRESENCIAL em 1e Leilao no dia 281O312019, is 14100 horas, no

Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo Braga, ne 115, T6rreo (Hall

dos Elevadores), Ldmina l, Castelo, Rlo de Janeiro, RJ, pelos Leiloeiros Ptiblicos Oficiais: LUIZ

TENORIO DE PAUIA, com escrit6rio na Av. Almirante Barroso, ne 90, Gr. 1103, Centro/RJ., (21)

25244545, depaula@depaulaonline.com.br; SILAS BARBOSA PEREIRA, com escrit6rio na Av, Rio

Branco, ne 181, Grs. 905/906, Centro/RJ., (21) 2533-0302, silasleiloeiro@globo.com; RODRIGO

LOPES PORTEIIA, com escrit6rio na Av. Nilo Peganha, ne 12, Gr. 810, Centro/RJ., (21) 2533-

22q8, leiloes@oortellaleiloes.com.bc e JONAS RYMER, com enderego na Av. Erasmo Braga ne 227,

grupo 1.111, Centro/RJ, (2ll 2532-2266, ionas@rymerleiloes.com.br: para serem apregoados e

vendidos a quem mais der acima das avaliag6es, e ndo havendo llcltantes estard reaberto, no

site acima mencionado, para lances pela Melhor Oferta, respeitado o prego minimo de 50%

(cinquenta por cento) do valor das avaliag6es, simultaneamente ocorreri o 29 LeilSo
presencial no diaO4lo4l2019, as 14100 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da CapitaURJ,

situado na Av. Erasmo Braga, ne 115, T6rreo (Hall dos Elevadoresl, L€mlna l, Castelo, Rio de

Janeiro, Rt, para os seguintes bens im6veis e m6veis arrecadados nos autos das massas falidas

supracitadas: RELACAO DE BENS lM6VElS: (1e LOTEI UNIDADE Ne 204, TORRE LESJE, BLOCO

B. OUADRA 04. SETOR COMERCIAL NORTE, SC/NORTE, CENTRO EMPRESARIAL VARIG.

BRASIL|A, DlsTRlTo FEDERAI. com 6rea util de 781,90 m2, 15 Vagas de Garagem, Area de Uso

Comum de 426,7t m2, Area Total Construida de 1.208,61m2 , com frag6o ideal de 0,0778924
do lote de terreno designado pela letra I da quadra CN-02. Possui Ar-condicionado Central, 2
WCs (masculino e feminino) e 1 copa. Area rltil organizada em salas fechadas (divis6rias altas).

Area de Escrit6rio: piso em carpete e forro rebaixado com lumindrias embutidas. Areas

molhadas: piso em granito ou cerdmica; cer6mica na parede; bancadas em mdrmore. O im6vel
encontra-se matriculado no 2e Oficio do Registro de lm6veis de Brasilia sob o ne 50895, Livro

2. Consta na Av. 10 Indisponibilidade decretada pelo Tribunal de Contas da Uni6o, em

3U0t/2OOt, pelo prazo de 01{um) ano. Consta na R-11 ARRESTO decretado pelo Juizo da 19e

Vara Federal - Seg6o Judicidria do Distrito Federal, nos autos da agSo cautelar de arresto ne
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2002.34.00.014263-9, proposta pela Uni6o em face de Grupo Ok Construg6es e Incorporag6es

S/A. Consta na R.13 Conversio do Arresto objeto da R11 em PENHORA, determinada pelo Juizo

da 19e Vara Federal - Segdo ludici{ria do Distrito Federal, na Execuqdo Diversa Por Titulo

Extrajudicial ne zOOZ16gi6-3 movida pela UniSo Federal contra Grupo Ok Construg6es e

Incorporag6es S/A. Consta na R-14 PENHORA determinada pelo Juizo da 19e Vara Federal -
Segio JudiciSria do Distrito Federal, nos autos da carta precat6ria oriunda da execugao fiscal ne

2006.71.00045397-9/RS, e seus apensos nes 2007.71.00o10121-6, 2OO7.7]'OOO1O722-8'

2007.71.00010282-8, 2007.71.00011505-0, 2007.71.00008032-8, 2007.71.00016542-5'

2007.71.00016543-7, 2OO7,71.00017308-2 e 2007.71.00017314-8, movida por uniSo -
Fazenda Nacional em face de Varig S/A Viacao Adrea Rio Grandense. AVAIIACAO: R$

mil reais); (2e IOTE) RUA CORONEL6.625.000,00 (seis milh6es, seiscentos e vinte e cinco mil reais); (zc LoTE, Eua-cuqE
pAtvA, Ne 55. 1e ANDAR. CENTRO HtST6Rtco DE ltHEus. BAHIA. Apartamento localizado no

,. p*h.rt" (1" Andar). Area tJtil: 162 m2. Apartamento localizado em EdificagSo mista: no

pavimento t6rreo existem lojas de rua. Caracterlsticas Principais:03 quartos, sendo 01 suite;

Sala, Banheiro e Cozinha; Piso em cerimica; paredes em pintura PVA e azulejos nas dreas frias'

lm6vel matriculado no Registro de lm6veis do 1s Oficio da Comarca de llhdus - BA, sob o ne

17.762 em nome de VARIG S/A (Via96o A6rea Rio-Grandense). onus reais: (a) no R.06, Penhora

em favor de Francisco de Assis Cunha, determinada pelo MM. Juizo da 23 Vara do Trabalho de

llh€us, nos autos do processo ne 49.02.96.1152-01; (b) no R.07, Penhora em favor de Antonio

Carlos Gomes dos Santos, determinada pelo MM. Juizo da 1! Junta de ConciliagSo e

Julgamento de llh€us, nos autos do processo ne 49.01'97.02.92-01; (c) no R.09, Arrolamento

em favor da Secretaria da Receita Previdenci6ria Delegacia do Rio de Janeiro - Rl/Centro, nos

termos do oficio ne 135/2005 - SRP/DEVRJ/CENTRO; (d) no R.10, Penhora em favor do INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social, determinada pelo MM. Juizo da 5a Vara Federal de

Execug6o Fiscal do Rio de Janeiro, nos autos do processo ne 2001.51.01'533211-3 na forma do

auto de penhora e avaliagdo origindria da Carta Precat6ria nc 0050.000309-912007' expedida

dos Autos da Execugao Fiscal. AVALIA9AO: n$ 356.000,00 (trezentos e cin-quenta e seis mil

reais); (3e 1q1gy Run conoNet pntvA Ns se. Ze nNOaR. CeNtRo Htst6ntco Oe tu{Eus'

BAHI,A. Apartamento localizado no 3" Pavimento (2" Andar). Area 0til: 162 m2' Apartamento

localizado em Edificaglo mista: no pavimento terreo existem lojas de rua. Caracteristicas

Principais: 03 quartos, sendo 01 suite; Sala, Banheiro, Cozinha e Varanda, com direito a uso da

laje de cobertura; piso em madeira nas Sreas sociais e ceramica nas 6reas frias. lm6vel

matriculado no 1s Oficio da Comarca de llh€us/B4 sob o ne 12'763, em nome de VARIG S/A

(Viag5o Adrea Rio-Grandense). 6nus reais: sob R.04, penhora em favor do INSS, em agao

movida contra VARTG S/A, processo ne 2001.51.01.533211-3, em trdmite perante a 5e Vara

Federal de Execugfio Fiscal do Rio de Janeiro. AVAtlAgAo: RS 355.000,00 (trezentos e

cinquenta e seis mil reais); (4c LOTE) RUA JEAN EMILE FAVRE' Ne 719 - IBURA - RECIFE/PE'

Area Original do Terreno - 1O.OOO m2 (Obtido da CertidSo de Matricula). Formato original:

Triangular/Topografia: Plana; no passado recente, uma faixa central do terreno foi objeto de

desafropriagSo para abertura de logradouro p{blico: a Rua Pampulha. Ap6s a desapropriagao,

o terreno passou a consistir de duas ireas separadas pela Rua Pampulha. Area REAL Atual do

Terreno - 7,g02 m2. CoNSIDERADA NA AVALnCAO: conforme documento oficial da

desapropriagflo, a drea remanescente de terreno atinge um total de 7.302 m2' Esta mesma

drea, segundo outro sistema de cadastramento da Prefeitura (ESIG) atinge um valor total de

7,920 m2. GalpSo no Terreno - Lado "A": Existe um galpao em bom estado de conservagSo no

lado A, sendo utilizado como salas de aula para uma instituig6o de ensino, O valor da

construgeo foi desconsiderado por representar parcela n6o significativa do valor do im6vel. O

im6vel encontra-se matriculado sob o ns 76.064, no 1e Oficio de registro de lm6veis de

Recife,/PE, em nome de Varig SA (Viagdo A6rea Rio Grandense). 6nus reais: no AV.02 - Penhora

em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, determinada pelo MM. Juizo da 224

Vara Federal da Seg6o Judicidria de Pernambuco, decorrente da Carta Precat6ria ns

2008.83.00.005610-7. Terreno Acrescido de Marinha. AVALIA9AO: R$ 6.736.000,fi1 (seis
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milh6es, setecentos e trinta e seis mil reais). MOCK'UP"s 01 e 02 (Localizados na Praga Lineu

Gomes, s/ne, congonhas - sP - sede Adminlstrativa da Gol Linhas A6reas). "MOCK'UP/01":

Trata-se de equipamentos construidos e desenvolvidos pela empresa adrea VARIG S/A, nos

anos de 1988, instalados dentro de um dos hangares do Aeroporto de Congonhas, que eram

utilizados pela empresa, com a finalidade de promover treinamento pr6tico a seus comissdrios,

ficando claro, desde j6, que n6o existem plantas e diagramas da montagem, bem como, de

circuitos eletrico e eletrOnicos. O equipamento foi construido e montado sobre uma estrutura

de pilotis em alvenaria e estrutura de ferro, fixada ao solo, tendo ao centro como piso, chapa

de 3mm, sendo que fica abaixo de sua estrutura uma sala que foi construida posteriormente,

onde funciona hoje, estoque de material controlado. N6o existindo, materiais sobressalentes,

para nenhum dos itens instalados nos Mockups. Existindo acess6rios tais como:

escorregadeiras, extintores de dgua, halon, CAF (Capus-Anti Fumaqa), computadores e data -
show, acess6rios estes que ndo fazem parte de ambos os Mockups. O Mockup mede 3 metros

de largura e 2,50 de altura, com um arco de 180s, aparentando assim, externamente uma

estrutura de aeronave, O interior do Mockup 6 composto de Galeys, poltronas de duas classes,

tais Como: econ6miCa e executiva, bins abertoS, banheiros de aeronave e uma porta, tamb6m

de aerOnave, Os equipamentos, desde Sua inStalagdO, nunca Sofreram reforma para a sua

atualizagdo, todas as partes existentes e utilizadas seo da 6poca de sua construgeo, O

equipamento nio representa em especial qualquer modelo de aeronave, tendo sido utilizadas

partes de Boeing 707, outras de aeronave Electra, bem como partes de Boeing727, e ainda

portas de aeronave Boeing 737-200, neo caracterizando, assim, um modelo especifico de

aeronave, Ainda, em sua parte interna existe uma cabine de controle de comunicagao, com

reprodugeo de sons, e controle de iluminagfio, que nao est6 funcionando plenamente.

Atualmente, a companhia adrea GOL, € que vem utilizando este Mockup, para treinamento de

saida de emergCncia em caso de acidente, visto que 6 possivel conectar, uma rampa infliivel na

porta do Mockup, para treinamento de salda de emerg€ncia de passageiros e tripulantes.

Considerando a construgao da nova Torre de Controle do Aeroporto de Congonhas, em frente

ao Hangar, que impossibilita a entrada e operagao de qualquer tipo de aeronave, bem como a

instalagSo de uma s6rie de salas operacionais e de estruturas de estoques (almoxarifado),

resta definitivamente invi6vel a retirada e desmonte do equipamento, mesmo com utilizaqao

de equipamento especial (guindaste de langa - Grove),visto que seu piso 6 feito de chapa de 3

mm, o que o torna flexivel em toda a sua extensgo. Ndo hd a mlnima possibilidade de

desmonte do Mockup - 01, considerando a sua estrutura de construgSo. AVAIIA9AO' R$

2OO.OO0,OO (duzentos mil reais). "MOCK-UP/02": O equipamento foi construido tambdm pela

VARIG S/A, para treinamento de tripulagSo (comiss6rios), sua construgao se deu por volta de

1995, sem tamb6m apresentar qualquer desenho para sua construgao. No equipamento foram

utilizadas vdrias partes internas de aeronaves diferentes, o qual est6 instalado dentro de uma

sala de aproximadamente 8m x 8m, com instalaglo de aproximadamente de 30 poltronaS

para assist€ncia, bem como, a parte interna explodida de uma aeronave Boeing, para uso

exclusivo de treinamento. Esta 6rea 6 a unica que poderii ser desmontada, visto que encontra-

se instalada em uma sala independente. O equipamento 6 composto de 01 cabine de

comando, com painel de operagdo em foto fixo, galley, poltronas de classe econOmica e

executiva, bins fechados, banheiro, teto e janelas de aeronave. Como trata-se de uma

construgio rnais recente, as partes ali utilizadas foram de equipamentos Boeing 737-200, e

outras do Boeing 737-300, inexistindo ainda, a falta de esquema de ligagSo por fiaqdo dos

equipamentos, tanto da cabine de controle, bem como da parte estrutural. Os equipamentos

adquiridos ficario sob responsabilidade total do comprador, que deverd assumir todos os

custos de desmonte e retirada dos mesmos do local onde se encontra instalados. A operagdo

de retirada dos equipamentos 6 considerada complexa, devendo os planos para desmonte e

retirada dos equipamentos serem estabelecidos de comum acordo, e previamente, com a

empresa a6rea GOL, proprietdria e operadora do Hangar. Conforme informado pelo

representante legal da empresa, todos os equipamentos auxiliares pertencentes a Massa



Falida, e instalados nos MockuPs,

halon, computadores, projetores,

acess6rios pertencentes a Massa

tais como: CAFs (Capus-Anti Fumaga),extintores de egua e

mesas, cadeiras e etc., ser6o retirados, pois trata-se de

Falida da Companhia A6rea Varig s/A. AVAInCAO: RS

180.000,00 (cento e oitenta mil reais). SUCATA DE PE

material comoosto de: ICONEL (liga de niquel-cromo); TITANIUM; e AgO INOX. Em fung5o da

ausencia dos registros da 6rea de manuteng6o da companhia a€rea para cada componente, a

utilizag6o das pegas aeron6uticas estdo proibidas pelas regulamentag6es das autoridades

aeronduticas. Somente sendo posslvel a utilizagto como sucata. Tecnicamente o material 6

considerado como sucata de material nobre. Nota: O arrematante que adqulrir o lote terS

obrigatoriamente, por suas expensas e meios pr6prlos, inutilizar todas as pegas, sob a

supervisSo de representante da Massa Falida. AVAIIAgAO: n$ 14.7q),00 (quatorze mil e

setecentosreais);@:(toTEo2|-t74cestasP|6sticas;08
Suportes de Copos; 200 Potes Pldstico Quadrado Amarelo; 200 Potes Pliisticos Oval Amarelo;

200 potes pl6stico Redondo Verde; 200 Saladeiras Pldstica Azul Transparente; 1.077 Lengos de

Papel; 76 Massageadores de P6s; 9.975 Sacos PlSsticos para Talheres em Rolo; 91.542

Protetores Alumfnio de Forno; 19.OOO Sacos Pldsticos para Talheres; 23.484 Talheres; 162

Pegadores de Gelo lnox; 143 Pegadores para Pratos Oval; 10 Baldes de Gelo Inox, 76 Jarras

Inox. AVALIAQAO: R$ 9,38Q00 (nove mil, trezentos e oitenta reais); (LOTE 03) - 2.668 Pratos

de Louga Grande;718 Pratos de Louga Branca;3.023 Pratos de Louga Pequena. AVAUA$AO:

Rs 4.130,00 (quatro mil, cento e trinta reais); (toTE 04) - 2.736 Xicaras de Louga Grande; 1.368

Manteigueiras Branca; 133 Pratos de Louga Oval; 68 Tigelas Louga Branca; 3.572 Tigelas Louga

Retangular. AvAtAcAo: R$ 13.180,00 (treze mil, cento e oitenta reais); (toTE 05) - 3.078

Saleiros Louga Branca; 866 Tigelas de Vidro Transparente; 2.375 Sacos de Aluminio; 655

Leng6is Branco com El5stico; 456 Forros de Mesa Azul; 08 Mantas Azul; 14.250 Colheres

Pequena de Pldstico Branca; 760 Colheres de Pequena de Pldstico Laranja; 646 Fronhas Vinho;

1.368 Fronhas Branca. AVAInCAO: RS 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais);

(LOTE 06) - 1.334 Xicaras de Louga Pequena; 515 Tigelas Louga Redonda; 5.472 Pires.

AVALnCAO: R$ 5.534,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais). AVALIACAO TOTAL

DOS MATER|A|S DE SERVTCO DE BORDO: R5 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

Obs: As quantidades informadas sfio aproximadas com variagdo de mais ou menos 10%; a

maioria dos produtos possuem a marca Varig; M6VEIS E UTENSfLIOS DE ESCRIT6RIO: (IOTE

07) - 06 Trolleys; 46 Armdrios, 05 Mesas Retangulares; 02 Mesas Ovais; 21 Gaveteiros; 24

Estagdes de Trabalho; 03 Mesas Redonda; 160 Gdeiras de Escrit6rio; 03 Bancadas; 15

Armdrios de A9o, Tipo Fichiirios; 03 Arm6rios de A9o com porta de correr. AVALIACAO: RS

4.5OO,OO (quatro mil e quinhentos reais); OBRAS DE ARTE: (IOTE 08) 'Sem Titulo - Autor:

Normem Martins; (LxA) 100x80 cm. AVALngAO: R$ 13.fir0,00 (treze mil reais); (LOTE 09) -

Titulo: Seis Amarelos; Autor: Newton Mesgulta; (LxA) 100x100 cm. AVAUAEAO: R$ 3.000,00

(trCs mil reais); (IOTE 10) - Titulo: Os Visitantes; Autor: Antonio Maia; (LxA) 104x104 cm.

AVALIAGAo: RS 2.oo0,oo (dois mil reais); (LOTE 11) - Titulo: P6ssaro Dourado; Autor: Claudio

Gilberto Silva; (LxA) 118x64 cm. AvALnCAo: RS 100,00 (cem reais); (LoTE 12) - Sem Titulo;

Autora: Maucha; (LxA) 9ox8o cm. AVAUACAo: RS 50O00 (quinhentos reais); (toTE 13)'
Titulo: Rompendo o Dia; Autor: Antonio Maia; (LxA) 102x73 cm, AVAIIASAO: R$ 2.000,00
(dois mil reais). AVALIACAo roral DAs oBRAs DE ARTE: RS 20.600,00 (vinte mil e seiscentos

reais). Os lotes aclma informados, estSo disponiveis para visitag5o de segunda-feira a sexta-

feira de fft:QOh is 15:il1h, na Estrada do GaleSo, ne 3.200 - llha do Governador - Rio de

laneiro/RJ, mediante agendamento iunto aos leiloeiros com antecedCncia de 24hs. NOTA:

Ficam os interessados cientes da exist€ncia do Agravo em Recurso Especial perante o Superior

Tribunal de Justiga ne Ag.REsp291603, interposto por APVAR e Elnio Borges Malheiros e

Outros. CONDICoES GERAts DA AUENACAOI A) Os bens objetos da alienagSo estareo livres de

qualquer 6nus e os cr6ditos deverdo ser habilitados nos autos da fal€ncia e suportados com as

forgas das Massas, nao havendo sucessSo do(s) arrematante(s) nas obrigag6es do devedor,

2q355



zq3r6

inclusive as de natureza tributdria, as derivadas da legislagHo do trabalho e as decorrentes de

acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei ne

!L.LOI/2005; B) Todos os bens serdo allenados mediante as condigoes ora elencadas e no

estado em que se encontram, n6o sendo aceltas reclamag6es e desist€ncias posteriores i
arremataggo; C) Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os 6nus inerentes i
transfer€ncia da propriedade em seu favor, inclusive os relativos aos im6veis que ainda esteo

registrados em nome de terceiros, exemplificativamente Servigos A6reos Cruzeiro do Sul e Rio

Sul Servigos A6reos Regionais S/A, posteriormente incorporadas i Varig 5/A - Via96o A€rea

Rio-Grandense; D) A partlr da data da arrematagao todas as despesas, em especial os tributos,

as qotas condominiais e as despesas com seguranga do im6vel (quando existentes) passarSo a

ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante; E) Para participar do pregdo Online

terao os interessados que:1- Realizar cadastro prdvio no site dos Leiloeiros, sujeito it

aprovagSo ap6s comprovagdo dos dados cadastrais pela an6lise da documentagdo exigida na

forma e no prazo previsto no Contrato de Participagdo em PregSo Eletr6nico (disponivel no site

dos leiloeiros); 2 - Aceitar os termos e condigoes do contrato; 3 - Criar uma senha, pessoal,

intransferivel e de sigilo obrigat6rio, mediante a qual ser6 realizada a certificagio eletr6nica e

obtidos lances que serSo de responsabilidade exclusiva do usudrio-licitante; 4 - Instalar

protegeo antivirus e firewall e adotar todos os mecanismos de seBuranga contra invasoes; 5 - A

participagSo no leilSo, por meio da formulagdo de lances, implica na aceitag6o integral e

irretratdvel dos termos e condigdes do Contrato de Participagao em Pregeo Eletronico; 6 -

Todos os lances efetuados por usu5rio certificado n5o s3o passiveis de arrependimento; 7 -

Ficam cientes os interessados que assumem os riscos naturais inerentes is falhas t6cnicas

relacionadas i falta de conexSo, de energia e erro de sistema operacional, ou outras

circunstincias, que possam vir a inviabilizar a sua participaeao no leilf,o; F) DA ALIENA9AO- A

alienagSo de cada bem dar-se-ii pelo maior valor oferecido; NEo ser6o aceitos lances

considerados como prego vil, em consondncia com o disposto no a rtigo 891 do C6digo de

processo Civil, salvo haja autorizagfio de seu recebimento como um lance condicionado (lance

condicional) i decisao posterior do jufzo; Fica garantido que, ap6s as arrematag6es dos bens,

com a comprovagfio do dep6sito do valor do lance vencedor em conta do Julzo, depois de

decididas as eventuais impugnaeoes pendentes, caso sejam julgados improcedentes, serd

ordenada a entrega dos bens ao(s) arrematante(s), por6m as despesas decorrentes do ato de

entrega correreo por sua conta; G) Ficam cientes os interessados que a arrematagfo serd i
vista, mediante caugSo, ou parcelada nas seguintes condigoes: minimo de 25% (vinte e cinco

por cento) de sinal e restante em atd 30 (trinta) prestag6es mensais e consecutivas, todas a

serem corrigidas pelo IPCA, sendo certo que o im6vel ficard hlpotecado at€ a quitagSo

integral. O atraso no pagamento de qualquer parcela, incidird multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor inadimplido acrescido das parcelas vincendas. Sobre o valor da arrematagSo serd

acrescida de 3,5% (tr€s virgula cinco por cento) de comisseo dos Leiloeiros e de custas

cartor6rias de 1% (um por cento), at6 o limite mdximo permitido por Lei. Desde j6, ficam

clentes os interessados de que o ngo pagamento do prego no prazo acima estabelecido

importarC na perda da caugSo, d base de 25% (vinte e cinco por cento) do valor de avaliagio

do respectivo bem, voltando os bens a novo leilSo, n6o sendo admitido participar o

arrematante remisso. Assim, para conhecimento geral 6 expedido o presente edital, que serd

publicado e afixado no local de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade do Rio

de Janeiro, aos vinte e um dias do m€s de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. - Eu, Pery

Jodo Bessa Neves, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (Ass.) Exmo. 5r. Dr. Alexandre

de Carvalho Mesquita - MM. Juiz de Direito
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EXMO. SR. DR JUIZ DE DIREITO DA 1'VARA EMPRESARIM
CAPITALDO ESTADO DO RIO DE

Processo n" : 0260447 -16.201 0.8. 1 9. ^*M, l-Agflo: Faldncia com Atividade

Autor: MF Varig, Rio s,f,ffi"rt"

JAIME NADER CANHA. honrosamente Judicial por esse Douto Juizo,

vem, respeitosamente, nos autos do requerer a V. Exa., para que cumpra

seus devidos e legais efeitos, a expedigdo Pagamenlo eletr6nico, no montante de

R$ 12.146,10 (doze mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos), referente ao desempenho

das atividades de Gestor Judicial junto ds Massas Falidas de Varig, Nordeste e Rio Sul, no m6s

de fevereiro de 2019, que deverdo ser retirados de qualquer conta corrente associada ao

processo.

Nestes Termos,

Pede deferimento,

Rio de Janeiro,

JAIME N
OAB-

de 2019.

R. S5o Jos6, 40, 4o andar / Parte - Centro - Rio de Janeiro - CercD gggB_nlg
Tel. (2 I ) 323 1 -9028 - gestorj udicial@fl exaviationcenter. com



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio - Tribunal de Justica

MANDADO DE PAGAMENTO 140t29t2019/MPG
Comarca da Capital - Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133
3735/3603 e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

Processo : O260447 -'l 6.201 0.8. 1 9.0001

-?3353

No da Conta: 25001 1 9310602 Classe/Assunto: Fal€ncia de Empres6rios, Socied.
Empresdrias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Concurso de Credores /
Recuperagdo Judicial e Fal€ncia

Parte/Autor: CNPJ/CPF:

M.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS; M.F. DE S.A. (VIAQAO AEREA RIO-GRANDENSE)
CNPJ/CPF: 1 4.259.2201 0001 -491 4.259.22At0005-7292.772.82110001 -64

lmportincia: R$ 498.140,79 - quatrocentos e noventa e oito mil, cento e quarenta reais e seterrta e-

nove centavos.
Obs.: No caso de unidade moneteria, escrever por extenso.

Base de CorregSo:

Dep6sito Inicial: R$ Data:
Levantamenlo de penhora ds fls. ExpedigSo de mandado ds fls.

Para ser pago a: Condominio do Edificio Acaiaca - CNPJ: 19.715.45710001-00, na pessoa de seu
representante iegal
Ou a seu procurador:

I nforma gOes Complementares:

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Alexandre de Carvalho Mesquita, MANDA ao Banco do
Brasil S/A que em cumprimento ao presente, e)draido dos autos do processo acima referido, pague
d pessoa indicada a importdncia supra, depositada d disposiqdpdeste Juizo.

Eu,
Expediente - Malr. 01127889 digitei e eu,
pelo Expedienle - Matr. 01/22962, o su

Glducia Rangel dos os
Pery

.PiodeJ rro

Moura - Subst. do Resp. pelo
Joao Bessa Neves - Responsevel
de fevereiro de 2019.

Alexand

O VALOR DO PRESENTE O DESTINA-SE:
( ) Cr6dilo em Conta ( ) 01 - Conta Corrente ( ) 11 - Conta Poupanga ( ) EsF€cie

Valor Total do Mandado:_ Tarifa:_ CPMF:_ Valor Liquido:_
Banco No:_ Agencia No_ Conta No_ Conjunta ( ) Sim ( ) NAo
Nome do Titular:
Nome do Favorecido do Mandado: CPF:

Assinatura do Favorecido do Mandado:
No do Documento:

BANCO DO BRASiL S.A
Pe3. PJ. S:ITRO " {,3f 2

sfP88

il.
t y.(Eu iJts

nna/6 niecam Roctra, t736.057-6

PROTCIOOI"O

ho Mesquita - Juiz Titular

Telefone:
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciSrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Cenrral salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3235/3603
e-mail: cap0 1 vemp@tjrj.jus br

CARTA DE ARREMATACAA

Empresas de Peq.

DE s.A. (VtAqAo

Processo: 0260447 -16.2010.8.1 9.000i
Distribui96o: 13lO8l2O1 0
classe/Assunto: Falencia de Empres6rios, socied. Ernpresarias, Microempresas e
Porte - Requerimento - concurso de credores / Recuperagao Judicial e Faldncia
Interessado: lMoBlLlARtA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massa Falida: M.F.
AEREA Rto-GRANDENSE) e outros

PASSADA para titulo, guarda e conservagao dos direiios de: "ETELVANI ROCHA NASCIMENTO"

O MM JUIZ DE DIREITO Dr, (a) Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular da 1a
Vara Empresarial, FM SABER a todos os orgaos do Poder Judici6rio e Auioridades Administrativas,

91_P9i.":t"^{ito processa-se a fal€ncia acima referida, da qual foi extraida a presente CARTA DE
AI-(HEMA lAqiAO, nos termos e de acordo com as pegas que desta fazem parte integrante, tendo sido
devidamente conferidas com as peQas constantes dos autos, promovida por ALDO DE OLIVEIRA em
fACC dC [,4,F, DE RIO SIJL LINHAS AEREAS S.A.; M.F- DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.; M,F, DE
NORDESTF. LINHAS AEREAS: M.F. DE S.A. (VIAQAO AEREA RIO-GRANDENSII, EM qUE A06 ITES
dias do rr'); de rnaio do ano de dois mil e dezoito, no Auditorio la Corregedoria Geral de Justiga,
Desembargador Navega Cietton, em local e hora determinados em Edital, ,correu o leilao do(s) bem(nsj
penhorado/s) e avaliado(sr;: rnr6vel constituido pelas salas 501 a 514 do Edificio Acaiaca, situado na
Avenida Afonso Pena no 867, centro, Belo Horizonte - MG, com ,.:atrlculas nos 30.067, 4412, 4413,
!!14, 4415,26893 63450 9.d9s_d9_4j Registro de lm6veis de Belo Horizonte/MG, arrematado poi
ETELVANI ROGHA NASctMENTO, cpF n" 800.953646-68 Eu, _ Gtiucia Ranget iJos
santos Moura - subst iir Resp- pelo Lxpediente - Matr. 0fi?ggr, digrtei e conferi e eu,

Fery ioao Bessa Neves - Respons6ver pero Expediente - Matr. oi/22962. a
suDscrevo.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019

Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titulal

C6digo para Consulta do Documento/texto no portat do TJERJ: : 4XHV.H83W.83ZAJX12
Ee:e c6digo pode ser verificado em: !y.,"j!&]!j!Lillg-hl - Servigos - Validagao de documentos

=*_\-
(=_=_.^- 

'

8/2019/CART

o4?



433oo
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciirio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail : cap0l vemp@tjrj.jus.br

No do Oflcio :224l2O19lOF

Rio de Janearo, 22 de fevereiro de 201 9

Processo N': 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuiEAo: 1 3/08/201 0
Classe/Assu,rto. Faldncia de Empresirios, Socied. Empresarias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperageo Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAeAO
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Prezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oficio no 0052,000633-8120'18 de %11012018, processo no

0504725-20.2011.4 02.5101, solicito a V.Exa. que encaminhe planilha com c6lculos atualizados at6 o dia
2010812010, data da decretagao da falencia, uma vez que, "segundo a jurisprudencia da 1" Seq6o desta
Corte, em Execugio Fiscal movida contra a massa falida, os juros moratorios anteriores A decretaESo da
quebra seo devidos pela massa independentemente da existdncia de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada a suficiencia do ativo. Precedentes: REsp,
949.319/MG, Rel Min. LUIZ FUX, DJU de 10 12.2007, AgRg no AREsp. 185.841/MG, Rel. Min.
ARNALDO EJTEVES LIMA, DJe 95.2013; iiEsp 1185034/MG, Rel lvlin. ELIANA CALMON, DJe
21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836873/SP, Rel Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIME|RA
TUR MA, julgado em O7 |OEIZO| 8, DJe 1 4/06/201 8).

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz 

^e 
Direito

Exmo. Sr. Juiz da 7'Vara Federal de Execucao Fiscal do Rio de Janeiro

C6ciigo pare consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4KRC.6E52.RANT.GY82
Este codigc pode ser verificado em: Ee*+&,Jjjlilgh: - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justlga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresanal 1o Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail: cap01 vemp@qrj. jus.br

No do oficio :225120191oF

Rio de Janeiro, 22 de fevereio de 2019

Processo N": 0260447-16.2O1 0.8.1 9.0001
DistribuiQao: 1 3i081201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empres6rios, Socied. Empres5rias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagao Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAgAO
AEREA Rlo-cRANDENsEI e outros

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso oficro no 0048.000804-3/2018 de 2611012018, processo no

0046636-94.1996.4.02.5101, solicito a V.Exa. que encaminhe planilha com celculos atualizados ate o dia
2010812010, data da decretaEdo da fal6ncia, uma vez que, "segundo a jurisprud€ncia da 1a SeQao desta
Corte, em Execuqdo Fiscal movida contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores a decretageo da
quebra sao devidos pela massa independentemente da exist€ncia de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada ) suficiOncia do ativo. Precedentes: REsp.
949.319/M? I'i. Min. Ll..JlZ FUX, DJU de 10.12.2007; AgRg no AREsp. 185.841/MG, Rel Min
ARNALDO ::STEVES LIMA, DJe 9.5.2013; REsp. 1.185.034/MG, Rel Min. ELIANA CALMON, DJe
21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MA|A F|LHO, PRtME|RA
TURMA, julgado em 0i/06/2018, DJe 14106201B).

Atencif,samente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 3" Vara Federal de Execug6es Fiscais do Rio de Janeiro

C6digo 1jara ronsulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4E7F,KCQ9.WDG6.JY82
Este carJrgo Fodc ser vEriticado em: s|liJlijggll - Servigas - Validagao de documenlos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial i d Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Centrai salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail: cap01 vemp@tjrj,jus.br

No do Oficio :226l2O19lOF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.20'l 0.8.1 9.0001
DistribuiQao: 1 3/08i201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empres6rios, Socied, EmpresArias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecupeiagSo Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VtAqAO
AEREA Rto-cRANDENsE) e outros

Prezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oflcio no 0047.000499-9/2018 de 11109118, processo no
0530882-30.2011.4.02 5101, solicito a V.Exa. que encaminhe planilha com calculos atualizados ate o dia
2010812010, data da decretaqio da fal€ncia, uma vez que, "segundo a jurisprudEncia da 1" Segao desta
Corte, em Execuqio Frscal movide contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores a decretagao da
quebra seo devidos pela massa independentemente da exist€ncia de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra,.i exigibilidade fica corclicionada 2r suficidncia do ativo. Precedentes: REsp.
949.31g/MG, Re!, Min, LUI.Z FUX, DJU de 1O.12?)O7; AgRg n,r AREsp. 185.841/MG, Ret. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 9.5.2013; REsp. "i.185.034/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836873/SP, Rel. t\4rnistro NAPOLEAO NUNES MA|A F|LHO, PR|ME|RA
TURMA, julgado em 0710612018, DJe 141O612O18)

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juizda2'Vara Federal de Execug5o Fiscal do Rio de Janeiro

C6digo para consulta do documento/textJ lr r portal do TJERJ: 4JE7.C97V.58XX.JY82
Este c6digo pode ser verificado em: !A{S$ .: .iijllg.-h[ - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da CaDital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centso - Rio de Janeiro - RJ Tel,: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus br

No do Oficio i 227120191OF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 201 9

Processo No: 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
DistribuiQao: 1 3/0812010
Classe/Assunto: Falencia de Empres5rios, Socied. Empresirias, Microempresas e Empresas de Peq,

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaQao Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Fatida: M.F. DE S.A. (VlAqAO
AEREA RIOGRANDENSE) e outTos

Prezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso manoado no 0059.002841-212018, processo no
O01O742-95.2012 4 025101, solicito a V.Exa. que encaminhe planilha com calculos atualizados at6 o dia
2010812010, data da decretagSo da faldncia, uma yez que, "segundo a jurisprudencia da 1a Seg6o desta
Corte, em ExecuqSo Fiscal movida contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores a decreta€o da
quebra sao devidos pela massa independentemente da existCncia de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada a suficiencia do ativo. Precedentes: REsp.
949319/MG, Rel. Min LUIZ FUX, DJU de 1O1220O7: AgRg no AREsp, 185,841/MG, Ret. Min
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 9.52013; REsp 1185034/MG, Ret. Min, ELIANA CAL[/ON, DJe
21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836.873/SP, Rel Ministro NAPOLEAO NUNES I/AIA FtLHO, PRtME|RA
TURIVA, julgado em 0710612018, DJe 14n5l2118l.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 11'Vara Federal de Execug€o Fiscal do Rio de Janeiro

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: iU51.T5FB.FBZY.KY82
Este c6digo pode ser verificado em: 'ff./'r,/ i;ri.ius br - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici5rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Caft6rio da 1a Vara Empresanal 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115Lam. Cenlral salaTo3oEP: 20020-903 - Centro - Rio do . :eiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603 e-
mail: cap01 vemp@g.j.jus.br

No do Oficio :228l2O19lOF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 201 9

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuigSo: 1 3/08nUO
Classe/Assunto: Faldncia de Empresdrios, Socred. Empresirias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperag6o Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAeAO
AEREA RIO-GRANDENSEI e outros

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso mandado no 0058.000055-C/2018, processo no 0133965-
12.2017.4.02.5101, solicito a VExa. que encaminhe planilha com calculos atualizados at6 o dia
2010812010, data da decretagdo da falBncia, uma vez que, "segundo a jurispruddncia da 1a Segio desta
Corte, em ExecugSo Fiscal movida contra a massa falida, os juros rrrcrat6rios anteriores d decretagSo da
quebra sao devidos pela massa independentemente da exist€ncia de saldo para pagamento do principal,
Todavia, apos a quebra, a exigibilidade fica condicionada i suficiBncia do ativo. Precedentes. REsp.
949319/MG, Rel Ulin. LUIZ FUX, DJU de 1O.12.2OO7; AgRg no AREsp 185.841/MG, Rel. Min
ARNALDO ESTEVES LiMA, DJe 9.5.2013; REsp. 1.185.034/MG, Rel Min. ELIANA CALMON, DJe
21.52O1O" (Agtnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07i06i2018, DJe 14106/2018).

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Diteito

Exmo. Sr. Juiz da 10" Vara Federal de Execugao Fiscal do Rio de Janeiro

Codigo para ccrnsutta do documentnftexto no portal do TJERJ: 4J24.WWE|.SPUE.MY82
Esie c6digc' pode ser verificadc em: I.t9{!itijuc-b! - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici5rio
Tribunal de JustiQa
Comarca da Caoital
Cartorio da 1u Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115Lam.Cental salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro -RJTel.: 3133 3735/3603 e-
mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oticio i 229l2O19lOF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribui96o: 1 3/081201 0
Classe/Assunto: Faldncia de EmpresArios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaQao Judicial e Faldncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAqAO
AEREA Rlo-cRANDENSEI e outros

Ptezado Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oficio no 510000219480, processo no 5010020-63.2018.4.02.5101, solicito
a VExa. que encaminhe planilha com c6lculos atualizados at6 o dia 2UOB2O10, data da decretaEdo da
fal€ncia, uma vez que, "segundo a jurispruddncia da 1" Se€o desta Corte, em Execuqao Fiscal movida
contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores d decretaEdo da quebra sio devidos pela massa
independentemente da exist€ncia de saldo para pagamento do principal. Todavia, ap6s a quebra, a
exigibilidade fica condicionada A suficrdncia do ativo. Precedentes: REsp. 949.319/MG, Rel. NIin. LUIZ
FUX, DJU de 1A12.20O7, AgRg no AREsp 185.84'1lMG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
9.5.2013; REsp. 1.185.034/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 2'1.5.2010' (Aglnt no AREsp
836.873/SP RCI. MiNiStrO NAPOLEAO NUNES MAIA FILI-]O, PRIMEIRA TURMA, JUIgAdO EM
07 10612018, DJe 1 4l 061201 8\

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 7 Vara Federal de Execugio Fiscal do Rio de Janeiro

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4HXV.ERAB.247Z.ZY82
Este cDdigo. pode ser verificado em: u{c 0LlitlJliitj[ - Servigos - Validageo de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciArio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cad6rio da 1a Vara Empresarial 1a \bra Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Cental salaTO3CEP: 20020€03 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br
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Esbdo do Rio de Janeiro
Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresanal 1a Vara Empresanal
Erasmo Braga, '115 Lam. Cental salaTo3CEP: 20020-903 - Cento - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603 e-
mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oflcio | 23Ol2019lOF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribuigdo l 3/08/2010
Classe/Assunto: Fal6ncia de Empresdrios, Socied. Empreserias, M icroempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaQao Judicial e Faldncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Masii.a Falida: M.F. DE S.A. (VlAgAO
AEREA Rlo-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso mandado no 0053.003499-7/2016, processo no 0508579-
46.2016.4.02 510'1, soiicito a VExa. que encaminhe planilha com calculos atualizados ate o dia
2010812010, data da decretagao da falencia, uma vez que, "segundo a jurisprudencia da 1" Seg6o desta
Corte, em Execugeo Fiscal movida contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores d decretagSo da
quebra sao devidos pela massa independentemente da exist€ncra de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada d sufici€ncia do ativo. Precedentes: REsp.
949.31g/MG, Rel Min. LUIZ FUX, DJU de 11.12.2007, AgRg no AREsp. 185.841/MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIIIA, DJe 9.5.2013; REsp i.185.034/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
21.5.2O1O" (Agtnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MA|A F|LHO, pRIMEIRA
TURMA, julgado em 07i0612018, DJe 14lo6l2yt:)

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 8' Vara Feoeral de Execugeo Fiscal do Rio de Janeiro

C6digo para consulb do documenbfte\to no portal do TJERJ: 46VC.2DAE,VNBF,PY82
Este c6digo pode ser verificado em: u&$4tj$.j! '.1.j{ - Servigos - Va:idageo de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciArio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1 

a Vara Empresarial 1 
a Vara Empresarial

Erasmo Braga, 115 Lam. Cent'al salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603 e-
mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio | 231120191OF

Rio le Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuiCao: 1 3/0812010
Classe/Assunto: Falencia de Empresdrios, Socied. Empresarias, Microempresas e Empresas de Peq-

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagdo Judicial e Fal6ncia
lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VtAgAO
AEREA Rlo-cRANDENSE) e outros

Prezado Senhor .tuiz,

Em resposta ao vossc processo no 0022t , i-50.2004.8.25.0001, solicito a VExa. que encaminhe
planilha com c5lculos atualrzados ate o dia 201O8DA.0, data da decretaQao da fal6ncia, uma vez que,
"segundo a jurispruddncia da 1a SegSo desta Corte, em ExecuQeo Fiscal movida contra a massa falida,
os juros morat6rios anteriores e decretagao da quebra seo devidos pela massa independentemente da
existencia de saldo para pagamento do principal. Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica
condicionada d suficiencia do ativo, Precedentes: REsp. 949.319/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJU de
10.12.2007. AgRg noAREsp 185.841/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 9.5.2013; REsp
1.185.034/MG, Rel Min. ELIANA CALMON, DJe 21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro
NAPOLEAO NUNES MA|A FtLHO, pRtMEtRATURMA, jutgado im O7tO6t2O18, DJe 14106/2018)

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 22' Vara Civel de Aracaju
Av. Presidente Tancredo Neves s/n, Capucho, Aracirju - Sergipe

C6digo para consulta do documanto/texto no portal do TJERJ: 4PYZ.CDHA.LJD5.OY82
Este c6digo pode ser verificado em; $mA{,! jusltt - Servigos - Vahdagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da laVara Empresarial laVara Empresanal
Erasmo Braga, 115 Lam. Cent'al sala703c EP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro -RJTel.: 3133 3735X3603 e-
mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio :232l2O19lOF

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribuigao: 1 3/08/20'1 0
ClasselAssunto: Fal6ncia de Empresiuios, Socied. Empresdrias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaQao Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAqAO
AEREA Rto-cRANDENsE) e outros

Prezado Senhor Juiz.

Em resposta ao vosso oficio no 0046 000446-8/2018 de 03/09/2018, processo n" 0064346-
58.2018.4.02.5101, solicito a V Exa. que encaminhe planilha com c6lculos atualizados ate o dia
20t081201O, data da decrelagao da falCncia, uma vez que, ''segundo a jurisprud€ncia da 1a Segao desta
Corte, em ExecugSo Fiscal movida contra a massa falida, os juroe morat6rios anteriores - decretagSo da
quebra s6o devidos pela massa independentemente da exist€ncia de:aldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada a suficiCncia do ativo. Precedentes. REsp.
949.3191MG, Rel. Min LUIZ FUX, DJU de 10.12.2007, AgRg no AREsp. 185.841/MG, Ret. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 95.2013; REsp. 1185.034/MG, Rel, Min. ELTANA CALMON, DJe
21.5.2010" (Aglnt no AREsp 836.873/SP, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 0710612018, DJe 1410612Aft).

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz .Je Direito

Exmo. Sr. Juiz da 1a Vara Federal de Execug6es Fiscais do Rio de Janeiro

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 45UU.INFL.ZHAJ.QY82
Este c6digo pode ser verificado em: Eti|L$t$d"l-ut.b!:- Servi9os - Validado de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Caft6rio da 1a \bra Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga. 115Lam,Central salaT03CEP: 20O20-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603 e-
mail: cap01 vemp@tjrj.jus br

No do Offcio :233l2O19lOF

Rio de Janeiro, 22 de feveretro de 201 9

Processo No: 0m0447-16.2010.8.19.0001
DistribuigSo: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empresdrios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo iudicial e Fal€ncia
Interessado: lMoBlLtARtA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massi Fatida: M.F. DE s.A. (vtAgAo
AEREA Rto-cRANDENSE) e outros

Prczada Senhor Juiz,

Em resposta ao vosso oficio no 0056.000592-9/2018 de 31t0812018, processo n. 0501549-
09.2006.4,02.5101, solicito a V,Exa. que encaminhe planilha com celculos atualizados ate o dia
20lO8l2O1O, data da decretagSo da faldncia, lrma vez que, "segundo a jurisprudencia da 1a Segio desta
Corte, em Execugao Fiscal movida contra a massa falida, os juros morat6rios anteriores d decretagdo da
quebra sao devidos pela massa independentemente da existencia de saldo para pagamento do principal.
Todavia, ap6s a quebra, a exigibilidade fica condicionada A suficiEncia do ativo.-precedentes: REso.
949319/Mc. Rel. Min. LUtz FUX, DJU de 1a12.20o7; AgRg no AREsp. 185.841/MG, Ret Min
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJC 9.5.2013; RESP. 1.185.034/1rIG, RCI. MiN. ELIANA CALMON, DJC
21.52O1O" (Agtnt no AREsp 836.873/Sq Ret Ministro NApoLEAo NUNES MAIA FtLHo. pRIME|RA
TURMA, julgado em 07i0612018, DJe 14106/2018)

Atencrosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Exmo. Sr. Juiz da 9. Vara Federal de Execugao Fiscal do Rio de Janeiro

C6digo para consulta do documentoltexto no portal do TJERJ: 4JI7.9Z1A.KUUT.QYB2
Este c6digo pode sef verificado em: !{&it&f}.ji{g*b! - Servigos - Vatidagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiqirio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1u Vara Empresarial
Erasrno Braga, 115 Lam. Central salaTo3cEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31 33 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

3212019/MND
MANDADO DE TNT|MA9AO

Processo No: 0260447-1 6.2010.8. 1 9.0001
Classe/Assunto. FalCncia de Empresarios, Socied. EmpresArias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperaqao Judicial e Fal6ncia
Massa Falida, M.F-, DE RIO SUL LINHAS AEREAS S.A.
Massa Falida, M.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.
Massa FaIida: IVI.F, DE NORDESTE LINHAS AEREAS
Massa Falida: M.F. DE S.A. (VtAqAO AEREA R|O-GFANDENSE)

Destinat5rio: Fazenda Estadual do Rio de Janeiro, na pessoa de seus procuradores.

Endereco: Av. Pres. Vargas, 670, Centro, Riode JaneirotRJ, CEP: 20071'4A1

Finalidade:f ntimageo para ci6ncia de que este MM. Juizo designou as datas de2gn3lz0lg e no dia
O4lO4l2O19, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da CapitaURJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadoresl, LAmina l, Castelo/RJ,para realizaqao do 10 e 2o Leilao
Presencial e OnLine, simu ltaneamente, atrav6s do sitewww.leiloesviacaoaerea.com.br, do bens
m6veis descritos no edital de leilao e dos bens im6veis abaixo descritos, estando os bens objeto
da alienagSo livres de qualquer 6nus e os crelitos devereo ser habilitados nos autos da falancia e
suportados com as forgag das Massas, neo havendo sucessao dos arrematantes nas obrigagdes
do devedor, inclusive as de natureza hibut6ria, as derivadas da legislagio do trabalho e as
decorrentes de acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no ari. 141, inciso ll da Lei
no 11.101/2005 e nos termos do ed ital disponivel em www.tjrjjus.br (leil6o de im6veis) e nos sites
dos leiloeiros wwyy.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, vryvw.portellaleiloes.com.br e
www. rymerleiloes.olm. br.

jEl&l:Unidade no 204, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/Norte,
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.
lm6vel: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.

lmdvel Rua Coronel Paiva, no 56, 'lo e 20 andares, Centro Hist6rico, llhdus, Bahia.

O M.M. Dr.(a) Alexandre de Carvalho Mesquita do Cart6rio da 1'Vara Empresarial da Rio
de Janeiro, usando das atribuiQ6es que por lei lhe s5o conferidas, M A N D A Oficial de Justiga
designado que INTIME a pessoa acima referida, no enderego indicado ou em qualquer outro em que
possa ser localizada, para a finalidade mencionada. O presente mandado e dado e passado nesta
cidadede(o)RiodeJaneiro,EstadodoRiodeJaneiro,em25defevereirode20,l9.Eu,-
Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo Expediente - Malr. O1127889, o digitei e eu

Pery Joao Bessa Neves - Respons5vel pelo Expediente - Matr. O1122962, o subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 201 9.

Pery Joao Bessa Neves ResponsSvel pelo Expediente - Matr. O1122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo de AutenticagSo: 48UA.VRV4.FV1l.L192
Este c6digo pode ser verificado em: (IfyJ\3.tjr|riu?.br -servigos -ValidagSo de documentos)

Resultado do mandllloi
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiqario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da '1 o Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus. br
OPOSITIVO ( ) NEGATIVO DEFINITIVO O PARCIALMENTE CUMPRIDO( )NEGATrvo ( ) DEVot.vtDo |RREGUTAR ( ) NEGATtvo tNERctA DA PARTE
OCANCELADO .O CUMPRIDO COM RESSALVA O NEGATIVO PERICULOSIDADE
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judio6rio
Tribunal de Justiga 

.

Comarca da Capital
Cart6rio da 1 

a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaTo3cEP: 20020€03 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tet.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrl.jus, br

33/2019/UND
MANDADO DE INTIMA9AO

Processo No: 0260447-16.201 0.8. 1 9.000'l
Classe/Assunto: Fal6ncia de Empresdrios, Socied. Empresarias, Microempresas e Empresas de peq.
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperacio Judicial e FalCncia
Massa Fa|ida: M,F. DE RIO SUL LINHAS AEREAS S.A.
Massa Falida: [/.F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S,A.
MaSSa Fa|ida: M-F, DE NORDESTE LINHAS AEREAS
MASSA FAIidA: M.F, DE S A (VIAQAO AEREA RIO-GRANDENSE)

Destinatdrrio: Fazenda Municipal do Riode Janeiro, na pessoa de seus procuradores.

Endereco:Rua Afonso Cavalcanti,455, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEp: 20211-900

Finalidade:lntimagao para ciencia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e
o4lM,I'19, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da comarca da capitauRJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), LAmina l, castelo, Rio de Janeiro, RJ, para realizag6o
do 10 e 20 Leil6o Presencial e OnLine, simultaneamente, atrav6s do
sitewunr.leiloesviilcaoaerea.mm.br, do bens m6veis descritos no edital de leilao e dos bens
im6veis abaixo descritos,estando os bens objeb da alienagAo livres de quatquer Onus e os
cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falEncia e suportados com as forgas das Massas,
nao havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedot, inclusive as de natureza
tributeria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.1fi/2m5 e nos termos do edital
disponivel em www.tjrj.jus.br (leilSo de im6veis)e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
wunr.rymerleiloes.com.br.

fq$]:Unidade n0 204, da Tore Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/Norte.
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.
_L@t: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.
lmdvel: Rua Coronel Paiva, no 56, 1o e 20 andares, Centro Hist6rico, llh6us. Bahia.

O M.M. Dr.(a) Alexandre de Carvalho Mesquita do Cart6rio da 1a Vara Empresarial da Rio
de Janeiro, usando das atribuig6es que por lei lhe seo conferidas, M A N D A Oficial de Justiga
designado que INTIME a pessoa acima referida, no enderego indicado ou em qualquer outro em que
possa ser localizada, para a finalidade mencionada. O presente mandado 6 dado e passado nesta
Cidadede(o)RiodeJanerro.EstadodoRiodeJaneiro,em25defevereirode2019.Eu,-
Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. Q1127889, o digitei e eu

Pery Joao Bessa Neves - Respons6vel pelo Expediente -Matr.01122962, o subscrevo

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons6vei pelo Expediente - Mafi. O1nm62
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo de AutenticaEEo: 45L4.SWGG.A2LR.L1 92
Este c6digo pode ser verificado em: {www,tiri.ius,l}r -servigos - Valida96o de documenrosj

Resultado do mandado:
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciSrio
Tribunal de Justiga
Comarca da CaDital
Cartorio da 1a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 373y3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

( )POSTTTVO ( ) NEGATTVO DEFtNtTtvo ( ) PARC|ALMENTE CUMPR|DO
ONEGATIVO O DEVOLVIDO IRREGULAR O NEGATIVO INERCIA DA PARTE( )CANCELADO ( ) CUMPR|DO COM RESSALVA ( ) NEGATTVO PER|CULOS|DADE
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga, '1 15 Lam. Central salaTo3cEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735i3603
e-mail: cap0'1 vemp@tjr.l.jus. br
34/2019/MND

MANDADO DE INT|MAQAO

Processo No: 0260447-1 6.201 0.8. 19.0001
Classe/Assunto: FalCncia de EmpresArios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo Judicial e Faldncia
Massa Falida. M,F. DE RIO SUL LINHAS AEREAS S.A.
Massa Fa|ida: M.F. DE NORDESTE LINHAS AEFEAS S.A.
Massa Fa|ida. M,F. DE NORDESTE LINHAS AEREAS
Massa Falida. M.F. DE S.A. (V|AQAO AEREA R|O-GRANDENSE)

Destinaterio: Fazenda Nacional, na pessoa de seus procuradores.

ftlgrgp:Av. Presidente Ant6nio Carlos, no 375, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20020{10.

Finalidade:lntimageo para ciCncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e
O4lO4l19, is 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6ffeo (Hall dos Elevadores), LAmina l, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, para realizaqao
do 10 e 2a Leilao Presencial e OnLine, simultaneamente, atrav6s do
sitewrvw.leiloesviacaoaerea.oom.br, do bens m6veis descritos no edital de leilao e dos bens
im6veis abaixo descritos,estando os bens objeto da alienaqao livres de qualquer 6nus e os
cr6ditos devereo ser habilitados nos autos da falancia e suportados com as forgas das Massas,
nio havendo sucessSo dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de natureza
tribut6ria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidde com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 1'1j0112ffi5 e nos termos do edital
disponivel em www.tjrjjus.br (leil5o de im6veis)e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonli ne.com.br,
www ry merleiloes.co m. br.

www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e

Ig)yel:Unidade no 204, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/Norte,
Centro Empresarial Varig, Blasllia, Distrito Federal.
lm6vel: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.

lmOveL Rua Coronel Paiva, no 56, 1o e 2o andares, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia.

O M. M. Dr.(a) Alexandre de Carvalho Mesquita do Cart6rio da 1' Va'a Empresarial da Rio
de Janeiro, usando das atribuig6es que por lei lhe sao conferidas, M A N D A Oficial de Justiga
designado que INTIME a pessoa acrma referida, no enderego indicado ou em qualquer outro em que
possa ser localizada, para a finalidade mencionada. O presente mandado 6 dado e passado nesta
Cidade de(o) Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2019. Eu,
Glaucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo Expediente - N4atr. 01/27889, o digitei e eu

o subscrevo.Pery Joao Bessa Neves - Respons6vel pelo Expediente - Matr.01122962,

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons6vel pelo Expediente - Matr. 01122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo de AutenticaSo: 4EGG.2?25.3W3F.M192
Este c6digo pode ser verificado em: (!{'.v\s,tiri, ius, br - Servigos ValidagSo de documentosl
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciirio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj jus.br
Resultado do mandado:

)POSITIVO O NEGATIVO DEFINITIVO PARCIALMENTE CUMPRIDO
)NEGATIVO (- ) DEVOLVIDO IRREGULAR O NEGATIVO INERCIA DA PARTE
)CANCELADO O CUMPRIOO COM RESSALVA O NEGATIVO PERICULOSIDADE
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EsEdo do Rio de Janeiro
Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 'l a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap0l vemp@tjrj jus. br

35/2019/MND
MANDADO DE tNTtMAgAO

Processo No: 02602147-1 6.201 0.8. 19.0001
Classe/Assunto: Fal6ncia de Empresirios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq
Porte - Requerimento - concurso de credores / Recuperagdo Judicial e Faldncia
Massa Falida: M.F. DE RIO SUL LINHAS AEREAS S.A.
MaSSa Falida: M.F. DE NoRDESTE LINHAS AEREAS S.A.
Massa FaIida: IV.F, DE NORDESTE LINHAS AEREAS
Massa Fatida: M.F. DE S A (VtAgAo AEREA R|o-GRANDENSE)

Destinaterio: Procuradoria Regional Especializada do Instituto Nacional do seguro Social do Rio
de Janeiro, na pessoa de seus procuradores.

Endereco:Rua Pedro Lessa, no 36, sala 1006, centro, Rio de Janeiro/RJ, cEp 20030s30.

F in al&!adC: lntimaqao para ciencia de que este MM. Juizo designou as datas de 2BlO3t2O1g e
04104119, is 14:00 horas, no Atrio do F5rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6ffeo (Hall dos Elevadores), LAmina l, castblo, Rio de Janeiro, RJ, para
realizaqeopara realizagio do 10 e 20 LeilSo Presencial e OnLine, simultaneamente, atrav6s do
sitewww.leiloesviacaoaerea.com.br, dos Lens m6veis descritos no edital de leil5o e dos bens
im0Yeis qbaixq descritos,estando os bens objeto da alienagao @cr6ditos deverio ser habilitados nos autos da fal6ncia e suportados com as'forgas das Massas,
neo havendo sucessSo dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de natureza
tributdria, as derivadas da legislagao do trabalho e as decorentes de acidente do trabalho. em
conformidade com o disPosto no art. 14'1, inciso ll da Lei no 11.101/2005 e nos termos do editaldisponivel em www.tjrjjus.br (leilao de im5veisle nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, wurw.silasleiloeiro.lel.br, urww.portellaleiloes.com.br e
wwwrymerleiloes.com.br.

lmovel:Unidade no 2O4, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SCi/Norte.
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.
lm6vel: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, pE.

lm6vel: Rua Coronel Paiva, no 56, 1o e 20 andares, Centro Hist6rico. llh6us. Bahia.

O M.M. Dr.(a) Alexandre de Carvalho Mesquita do Cart6rio da 1! Vara Empresarial da Rio
de Janeiro, usando das atribuigdes que por lei lhe s5o conferidas, M A N D A Oficial de Justiga
designado que INTIME a pessoa acima referida, no enderego indicado ou em qualquer outro em que
possa ser localizada, para a finalidade mencionada. O presente mandado 6 dado e passado nesta
Cidade de(o) Rio de Janelro, Estado do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2019. E_.
Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst do Resp. pelo Expediente - Mat O1t278gr, o diSitei e 

"uPery Joao Bessa Neves - Responsavel pelo Expediente - Matr. O,1122962, o subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de f evereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons6vel pelo Expediente - l{atr. O'|122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo de Autenticag6o: 4RDM.B3RU.L19M.M192
Este cfoigo pode ser verificado em: td.*jj,!ijj.U:,ht - Servigos - Validag5o de documentos)
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cartorio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03cEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br
Resultado do mandado:

)POS|T|VO ( ) NEGATIVO DEFtNtTtVO
)NEGATIVO O DEVOTVIDO IRREGULAR
)oANCELADO ( ) CUMPR|DO COM RESSALVA

() PARCIALMENTE CUMPRIDO
O NEGATIVO TNERCIA DA PARTE

O NEGATIVO PERICULOSIDADE
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunalde Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresanal
Erasmo Braga, 115 Lam. Centra! salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de .leneiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tirj.jus.br
90t2019NP

TNT|MA9AOVtA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S.A. (VIAQAO

Processo N": 0260447-16.2010.8.19.000i Distribuidoem' 13/O8l2OiO
Classe/Assunlo: Falencia de Empresdrrios, Socied. Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requenmento - Concurso de Credores / Recuperaqdo Judicial e Fal6ncia
Interessado: ltulOBlLlARlA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Destinatario: AdministragSo Regional de Brasilia, na pessoa de seus procuradores.

Endereco: SQN - Od 02 - Bl" K, Asa Norte, Brasilia, DF, CEp 20040-020.

!iL9l!9999j IntimaqSo para ciancia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e no dia
O4lO4t2O19, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), Ldmina l, Castelo/RJ, para realizagSo do 10 e 2o Leilio
Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com.br para
realizageo do leilao do j-@!_@j!@, estando os bens objeto da alienagao livres de
qualquer 6nus e os crelitos deverio ser habilitados nos autos da faldncia e suportados com as
forgas das Massas, n6o havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tribut6ria, as derivaCas da legislagio do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 1,l.1O1t2OOs
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leil6o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
uniwr..depaulaonline.com.bt, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
wunr.rymerleiloes.com.br.

lm6vel: unidade no 204, da Torre Leste, Bloco B, euadra 04, setor Gomercial Norte, sc/Norte,
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.

Eu,-- Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Reso. oelo
Pery Joao Bessa Neves -Expediente - Matr O1127889, digitei a presente. E eu,

Respons6vel pelo Expediente - Matr.01D2962, certifiquei nos autos a sua expediQao e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons5vel pelo Ex@iente - Mat. 01122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Docurnento/texto no portal do TJERJ: : 4XSC.GBMX.HBZP.D192
Este c6digo pode ser verificado em: !u"!1,'.!iii.i!rE.gt - Serviqos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 'l 1 5 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Jarreiro - RJ Tel.: 3133 373SR603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br
9112019NP

TNTTMACAOVtA POSTAL

Destinat6rio: Fazenda Estadual do Distrito Federal, na pessoa de seus procuradores.

Endereco: SBN - Qd. 02 - Bl. A - Edificio Vale do Rio Doce (Sec. De Estado de Fazenda do Distrito
Federal), Brasilia, DF, CEP 70040-909.

Finaljdale: Intimageo para ciCncia de.que este MM. Juizo designou as Catas de 28/03/2019 e no
dia o41o412019, irs 14:00 horas, no Atrio do F6rum da comalca da capital/RJ, situado na Av.
Erasmo Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), LAmina l, casblo/RJ, para realizageo do 1o e
20 LeilSo Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com.bl
para realizagao do leileo do im6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da alienagao livres de
qualquer 6nus e os cr6litos devereo ser habilitados nos autos da fal€ncia e suportados com as
forgas das Massas, n6o havendo sucessao dos arrematantes nas obrigagoes do devedor,
inclusive as de natureza tributiria, as derivadas da legislaqSo do trabalho I is decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 14'1, inciso ll da Lei no 11.101/2005
e nos termos do edital disponivel em vuruw.tjrj jus.br (leil6o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, wvnr.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
ulwv.rymerlei loes.com.bt.

,lrniivel: Unidade no 204, da Torre Leste, Bloco B, euadra 04, setor comercial Norte, sc/Norte,
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.

Gl6ucia Rarrgel dos Santos Moura - Subst. do Resp, pelo
Pery Joao Bessa Neves -Expediente - Matr. 01/27889, digitei a presente. E eu,

Respons6vel pelo Expediente - Matr. O1t22962, certifiquei nos autos a sua expedigAo e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons6vel pelo Ex@iente - Matr. 01'122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Dileito

Codigo para Constrlta do Documento/texb no portal do TJERJ: : 4Q9K.393W.UFGQ.D192
Este c6digo pode ser verificado em: !tl&&ji!g.ht - S€rvigos - Validagao de doqrmentos

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuidoem. 13/0812010
classe/Assunto: Faldncia de Empresarios, socied. Empreserias, Microemoresas e
Porte - Requerimento - concurso de credores / Recuperacdo Judicial e Fal6ncia
Interessado lMoBlLlARlA MONTE cARLo LrDA. e outros Massa Fatida: M F
AEREA Rto-cRANDENSE) e outros

Empresas de Peq.

DE S.A. (VtAgAo



-23 3tl
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicid'ri'.r
Tribunal de JustiQa
Comarca da Capjtal
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Centrai salaTO3CEP: 20C20-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br
92t2o19NP

rNTrMAgAOVtA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S,A. (vrAQAo

ProcessoN": 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuidoem: 13/08/2010
Classe/Assunto: Fal€ncia de Empres6rios, Socied, Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recupera@o Judicial e FalCncia
Interessado: llVOBlLlARlA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Destinat6rio: Condominio Ediffcio Gentro Empresarial Varig, na pessoa de seu sindrco.

Endereco: Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/Norte, Centro Empresarial
Varig, Brasilia, Distrito Federal, CEP 70714422.

liLqtt9qlq, Intimagao para cicncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019, e
0410412019, as 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da CapitaURJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores),LAmina l, Gasblo/RJ, para realizagao do lo e 20
Leilao Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site yuyuyy.leiloesviacaoaerea.com.bl
pararea|izag6odo|ei|6odoj.@',estandoosbensobjetodaa|ienagdo|ivresde
qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da fal€ncia e suportados com as
forgas das Massas, nao havendo sucessio dos arrematantes nas obrigagdes do devedor,
inclusive as de natureza tributAria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.10'l l2OOs
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leilSo de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
www.rymelleiloes.com.br, assim como para fornecer declaragao de situagao financeira, com
relat6rio de d€bitos acaso existentes, dos im6veis.

lq1@!: Unidade no 204, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/Norte,
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.

Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Expediente-Matr.o1l278B9,digiteiapresente'EeU,-PeryJoaoBessaNeves
Responsivel pelo Expediente - Mat. 01122962, certifiquei nos autos a sua expedigao e a subscrevo.

Rio de Janeiro 25 de fevereiro de 2019,

Pery Joao Bessa Neves Responsevel pelo Expediente - Mah. 01/22962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Cddigo para Ccnsulta do Documenb/teyb no portal do TJERJ: : 4U45.14T1.G8QO.D192
Este c6digo pode 5er verificado em: Hff.,l.ri.iUe.br - Servigos - Validageo d6 documentos

Eu
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cartorio da 1a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3i 33 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@grj,jus.br
93t2019NP

|NT|MA9AO VtA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S A. (V|AQAO

ProcessoNo: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuido em 13/08/2010
Classe/Assunto: Falencia de Empreserios, Socied_ Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagio Judicial e Faldncia
Interessado: |MOBILIARIA MONTE CARLO LTDA e outros Massa Falida: M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outTos

DestinatArio: Tribunal de Contas da Uni6o - Secretaria de Controle Externo no Estado de SAo
Paulo.

Endereeo: Edificio cetenco Plaza - Torre Norte - Avenida paulista, 1g4z, zso andar - centro, seo
Paulo-SP CEP: 1310923.

!int!9q9q| Lntimag6o para ciencia de.que esti MM. Juizo designou as datas de 28t03/2019 e no
dia 04/04/2019, is 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av.
Erasmo Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), Limina l, casteto/RJ, para realizag€o do 1o e
20 Leilio Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com.br
pala realizaqao do leilao do im6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da alienagao livres de
qualquer 6nus e os clelitos devergo ser habilitados nos autos da falGncia e suportados com as
forqas das Massas, n6o havendo sucessAo dos arrematantes nas, obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tribut6ria, as derivadas da legishgao do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.'lO1l2OOs
e nos telmos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leilao de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaula.online.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, rrriww.po*ellaleiloes.com.br e
www.rymerleiloes.com.br, face constar indisponibilidade registrada na matricula 50896 do 20
Oficio do Registro de lm6veis de Brasilia/DF sob AV-10, por forga da decisao 02612001 -
TCU-Pfen5rio, no prooesso no TC O17.777I2OOO-O.

lm6vel: Unidade no 2O4, da Torre Leste, Bloco B, Quadra (X, Setor Comercial Norie, SC/Norte,
Centro Empresarial Varig, Brasilia, Distrito Federal.

{It. GlSucia Rangel dos Santos Moura - Subst, do Reso. oelo
Pery Joao Bessa Neves -Expediente - Matr, 01/27889, digitei a presente. E eu,

Respons6vel pelo Expediente - Matr. O1D2962, certifiquei nos autos a sua expedieao e a subscrevo.

Rio de Janeiro. 2c de ievereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves ResponsSvel pelo Expediente - Matt. O1122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/bxio no portal do TJERJ: : 4M1E.B9SN.C5FX.D192
Este c6dago pode ser verificado em: @A4allilijEb! - Servigos -Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiqa
Comarca da Capital
Caft6rio da 1 

a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br
94t2019NP

TNTTMACAOVtA POSTAL

Endereco: CAB
41745403.

Centro Administrativo da Bahia, na 2. Avenida, no 260, Salvador, BA, CEp

Finalidade: IntimagSo para ci€ncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e de
O4(04,I2O'19, as 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da CapitaURJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), LAmina l, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, para realizag6o
do 10 e 20 Leilao Presencial e On Line. simultaneamente, atrav6s do site
rvww.leiloesviacaoaerea.com.br, do im6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da alienagao
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos devereo ser habilitados nos autos da falOncia e suportados
com as forgas das Massas, nao havendo sucessSo dos arrematantes nas obrigagoes do devedor,
inclusive as de natureza tributiria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorlentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.'101/2005
e nos termos do edital disponivel em www.tjrj.jus.br (leilSo de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleilo€iro.lel.br, wmr.portellaleiloes.com.br e
wvn y. rymerleiloes.com. br.

lmovel: Rua Coronel Paiva, no 56, 1o e 20 andares, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia.

GlSucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Perv Joao Bessa Neves -Expediente - Matr. 01127889, digitei a presente. E eu,

Responsdvef pelo Expediente - Malr. O112296| certifiquei nos autos a sua expedigeo e a subscrevo.

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves ResponsSvel pelo Expediente -Matt. 01122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consults do Documento/ter.to no portal do TJERJ: : 47NM,C|H3.QK1M.E192
Este c6digo pode ser verificado em: v$ a ,tri illg lI - Servigos - Validagao de documentos

ProcessoNo: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuidoem: 13/0812010
Classe/Assunto. Fal6ncia de Empresarios, Socied. Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperaeeo Judicial e Faldncia
Interessado IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Destinat6rio: Fazenda Estadual da Bahia, na pessoa de seus procuradores.

Empresas de Peq.

DE S,A. (VrAQAo
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciSrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de .laneiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: ca@1 vemp@tjrj.jus.br
95t201gNP

INTIMA9AO VIA POSTAL

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuidoem' 13/082010
Classe/Assunto. Falencia de Empres5rios, Socied. Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaEio Judicial e Fal6ncia
lnteressado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida. M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Empresas de Peq.

DE S.A, (VIAQAO

b!g!ii1ig,: Locat6rio Marcio Cunha Rafael dos Santos.

fulglg@: Rua Coronel Paiva, n0 56, 10 andar, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia, CEP 45653-310.

E!.a!.g|3gp: Intimag6o para ciGncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/032019 e de
O4tO4l2O19, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), L5mina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizagAo
do 1o e 20 LeiEo Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
www.|ei|oesviacaoaerea.com.br'doj@!s[!gestandoosbensobjetodaa|iena9ao
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falGncia e suportados
com as forgas das Massas, nAo havendo sucess6o dos arrematantes nas obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tributiria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no '11.101120Os
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leilSo de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
www.rymerleiloes.com.br.

lmovel: Rua Coronel Paiva. no 56, 1o e 20 andares, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia.

Eu'-G|5uciaRange|dosSantosMoura-Subst'doResp,pe|o
Expediente - Matr. 01/27889. digitei a presente. E eu, Pery Joao Bessa Neves -
Responsevel pelo Expediente -Matr.0122962, certifiquei nos autos a sua expedigao e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves ResponsSvel pelo Expediente - Matt. 01/22962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Codigo para consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : I|4WJ.ZEF5.UDBQ.E192
Este c6digo pode s€r verificado em: '.1,,v4r/.tiri.ius.l)r - Servigos - Validaqao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br
96t2019NP

TNTTMAqAO VrA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S A (vrAQAO

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuido em. 13|OBDO1O
Classe/Assunto. Falencia de Empresirios, Socied. Empresdrias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida. M F
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

E!E!!:I|9,: Locatario Bruno Silva Bittercourt.

fulglg@: Rua Coronel Paiva, no 56, 2o andar, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia, CEP 45653-310.

Finalidade: IntimagSo para ci€ncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e de
O4|o4,I2O'l9, irs 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), L6mina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizagSo
do 10 e 20 LeilSo Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
urvw.leiloesviacaoaerea.com.br, do im6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da alienagio
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falencia e suportados
com as forqas das Massas, neo havendo sucessao dos arrematantes nas obrigagoes do devedor,
inclusive as de natureza tributSria, as derivadas da legislaqSo do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.101/2005
e nos termos do edital disponfvel em www.tjrjjus.br (leileo de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, !wrw.portellaleiloes.com.br e
www.rymerleiloes.com.br.

tnl&l: Rua Coronel Paiva, no 56, 1o e 20 andares, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia.

Eu,-G|auciaRange|dosSantosMoura-Subst.doResp'pe|o
Expediente - MaIr, 01127889, digitei a presente. E eu, Pery Joao Bessa Neves -
Respons6vel pelo Expediente - Matr.01122962, certifiquei nos autos a sua expediqao e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Responsavel pelo Expediente - Mafi. 01122962
ino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6drgo para Consulta do Documenb/texb no portal do TJERJ: : 4HFV.TFDP.DAOT.EI92
Este c6digo pode ser verificado em: !{{i:-ri.ius.bf - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidno
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 '15 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31 33 37354603
e-mail: cap01 vemp@gr.i,jus.br
97t2019NP

|NTIMAQAO VtA POSTAL

ProcessoNo: 0260447-'16.2010.8.19.0001 Distribuidoem: 13/08/2010
Classe/Assunto: Fal6ncia de Empreserios, Socied. Empresarias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaqSo Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA e outros Massa Falida: M F. DE S.A. (VlAeAO
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

.b!.n@,: Secretaria da Receita Previdenci6ria, Delegacia do Rio de Janeiro, na pessoa de seus
procuraoores.

Endereco: Rua Pedro Lessa, no 36, Sala 1006, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-030.

Finalidade: IntimagAo para cioncia de.que este MM. Juizo designou as datas de 28/03/2019 e no
dia O4lO4l2O19, as 14:00 horas, no Attio do Forum da Comarca da Gapital/RJ, situado na Av.
Erasmo Braga, n0 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), l-5mina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para
ralizagAo do 1o e 2o Leilao Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
www.leiloesviacaoaerea.com.br, do j.u!iE!3bai&j!s[i!g, estando os bens objeto da alienagao
livles de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falGncia e suportados
com as forqas das Massas, n6o havendo sucessSo dos arrematantes nas obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tribut6ria, as derivadas da legislagao do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.101/2005
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leilSo de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, wtr'rw.pottellaleiloes.com.br e
titrvnr.rymerf eiloes.com.br, face constar ARROLAMENTO registrado na matricula 1'z762 do 1o
Oficio de Registro de lm6veis da Comarca de llh6us/BA sob R{9.

lm6vel: Rua Coronel Paiva, no 56, 10 e 20 andares, Centro Historico, llh6us, Bahia.

GlSucia Rangel
a presente. E eu,

dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. 01/27889, digitei
Respons5vel pelo Expediente - Matr.

Pery Joao Bessa Neves
01t22962, certifiquei nos autos a sua expedigeo e a subscrevo.

Rro de Janeiro. 25 de fevereiro de 2019

Pery Joao Bessa Neves Responsivel pelo Expediente -Matr. O1122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documenb/texb no portal do TJERJ: : 475E,UNSP.VMST.E192
Este c6digo pode ser verificado em: vryvw.iiti.iuq.ifr - Serviqos - Vaiidagao de documentos

Frr
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunalde Justiga
Comarca da Caoital
Cartorio da 1a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 115 Lam, Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel,t 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj. jus.br
98t2019NP

TNTTMAQAO VrA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S.A. (VIAQAO

ProcessoNo: 026M47-16.2010.8.19.0001 Distribuidoem: 13/0812010
Classe/Assunto: FalCncia de Empresarios, Socied. Er,lpresarias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperageo Judicial e FalCncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: [/.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Destinatario: Secretaria Municipal de llheus, na pessoa de seus procuradores.

Endereco: Pal6cio Paranagu{, Praga JJ Seabra, sln, Centro, Uh6us, BA CEP 45653-280.

.fual@,: Intimagao para ciencia de que este MM. Julzo designou as datas de 28/03/2019 e no dia
O4n412O19, as 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da CapitaURJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores) Lamina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizagao
do 10 e ? Leilao Presencial e On Line, simultaneamente, attav6s do site
www.leiloesviacaoaerea.@m.br, do j.E!iE!3Eg!I9,j!gri!g, estando 06 bens objeto da alienageo
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falAncia e suportados
com as forgas das Massas, nao havendo sucesseo dos arrematantes nas obrigagoes do devedor,
inclusive as de natureza tribut6ria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei n0 11.101/2005
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leilao de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br,
www. rymerleiloes.com. br.

www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e

lm6vel: Rua Coronel Paiva, no 56, 10 e 20 andares, Centro Hist6rico, llh6us, Bahia.

Eu Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. Q1127889, digitei a presente, E eu, Pery Joao Bessa Neves
Responsdvef pelo Expediente - Matr.01D2962, certifiquei nos autos a sua expediqao e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons5vel pelo Expediente - Matr.01/22962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/bxb no portal do TJERJ: :41D2.V7P6.7FXU.E192
Este c6digo pode ser veriflcado em: !&4&!l!Liq!2l - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1' Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 1 5 Lam. Central salaTo3cEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br
99t2019NP

TNTTMAgAOVTA POSTAL

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuido em' 13/088010
Classe/Assunto: Falencia de EmpresArios, Socied. Empres6rias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagio Judicial e Faldncia
Interessado: llvlOBlLlARlA MONTE CARLO LTDA, e outros Massa Falida: M F
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Etj-O3!.;!119,: Fazenda Estadual de Pernambuco, na pessoa de seus procuradores.

Endereco: Rua do lmperador Dom Pedro ll, s/n - Recife I PE, CEP 50010-240.

Finalidade: fntimagAo para cidncia de que este MM. Juizo designou as datas 28lO3l2OL9 e
O4lO4l2Ol9, is 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capita/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, ne 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), L6mina l, Castelo, Rio de Janeiro, para realizageo do 1o e
20 LeilSo Presencial e On Line. simultaneamente, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com.br.
do j.E!iEbb3!&j!g!i!9, estando os bens objeto da alienagao livres de qualquer 6nus e os
cr6ditos deverio ser habilitados nos autos da fal€ncia e suportados com as forgas das Massas,
neo havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de natureza
tribut5ria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.1O1|2OOS e nos termos do edital
disponivel em rwvw.tjrj jus.br (leilio de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaon li ne.com. br,
www.rymerleiloes.com.br.

www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e

lEl&l: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.

Empresas de Peq.

DE S.A, (VIAQAO

Eu,-G|duciaRange|dosSantosMoura.Subst.doResp.pe|o
Expediente - Mal(.01127889, digitei a presente. E eu, Perv Joao Bessa Neves -
ResponsAvel pelo Expediente - Ma1t.01122962, certifiquei nos autos a sua expedigao e a subscrevo,

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Responsevel pelo Expediente - Mat. 01122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : 459|.AY4Q.JTR8.F192
Este c6digo pode ser verificado em: !$a{$fi!!gbl - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6 rio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 'lu Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br
100t2019NP

TNTTMAgAO VtA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S.A. (VrAgAO

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuido em: 13/08/2010
Classe/Assunto: Falencia de Empres6rios, Socied. Empresdrias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo Judicial e FalOncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F.
AEREA RIO-GRANDENSE) e outTos

Destinaterio: Locat6ria Diniz Engenharia Ltda.

Endereco: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE, CEP 51190450.

Finalidade: lntimagao para ciCncia de que este MM. Juizo designou as datas de 28lO3l2OL9 e
O4lO4l2OL9, is 14:il) horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/Rl, situado na Av. Erasmo
Braga, ne 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), L6mina l, Castelq Rio de Janeirq RJ, para realizagao do 'lo
e 20 Leildo Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
www.leiloesviacaoaerea.com.br, do ]143$!3@ipjg1i@,, estando os bens objeto da alienagao
livres de qualquer 6nus e os creditos deverao ser habilitados nos autos da fal€ncia e suportados
com as forgas das Massas, neo havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tributAria, as derivadas da legislaqSo do trabalho e as decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.101/2005
e nos telmos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leil6o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.br e
www.rymerleiloes.com.br.

lm6vel: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.

Eu Gldrucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. O1127889, digitei a presente. E eu, Pery Joao Bessa Neves -
Responsdvel pelo Expediente - Matr.01122962, certifiquei nos autos a sua expedigSo e a subscrevo.

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Respons6vel pelo Expediente - Mat. O1122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/texto no portal do TJERJ: : 4C5H.DC7|.KHOC.F192
Esle c6digo pode ser verificado em; yl*$djllilg.h! - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciArio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 37358603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br
101t2019NP

INTIMAqAOVTA POSTAL

Empresas de Peq.

DE S A (VIAQAO

ProcessoNo: 0260447-16.2010.8.19.0001 Distribuido em. 1310812010
Classe/Assunto. Fal€ncia de Empres6rios, Socied. Empresarias, Microempresas e
Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperagSo Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA e outros Massa Fatida: M F
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Destinat6rio: Secretaria Municipal de Recife, na pess()a de seus procuradores.

Endereco: Av. Cais do Apolo, no 925, 30 andar, Bairro do Recife, Recife, PE, CEP 50030-903.

Finalidade: fntimagio para cidncia de que este MM. Juizo designou as datas 281O3/2OL9 e
Oq/cp'lz0lg, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, ne 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), L5mina l, c:stelo, Rio de Janeiro, RJ, para realizaqeo do 'lo

e 20 Leilao Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
www.leiloesviacaoaerea.com.br, do im6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da alienageo
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falEncia e suportados
com as forgas das Massas, neo havendo sucesseo dos arrematantes nas obrigaq5es do devedor,
inclusive as de natureza tribut6ria, as derivadas da legislagEo do trabalho e as decolrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.1O112005
e nos termos do edital disponivel em www.tjrjjus.br (leil5o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros
www.depaulaonline.com.br, www.silasleiloeiro.lel.br, www.portellaleiloes.com.bt e
www.rymerlei loes.cem.br

lm6vel: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, PE.

trrr Gl6ucia Rangel dos Santos Moura - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Mar. O1127889, digitei a presente E eu, Perv Joao Bessa Neves
Respons6vel pelo Expediente - Matr.01D2962, certifiquei nos autos a sua expedigSo e a subscrevo.

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves Responsivel pelo Expediente - Ma|r. O1122962
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/bxto no portal do TJERJ: : 4FRC.8X6Z.XJZD.F192
Este c6digo pode ser verificado em: $:4i'jjillil]!.hj - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6no
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Emoresarial
Erasmo Braga, 1 1 5 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus_br
10?i2019NP

TNTMAGAO VtA POSTAL

ProcessoNo: 0260447-16.2010.8.i9.000i Distribuido em: 13rcgn}1}
Classe/Assunto: FalCncia de Empres5rios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.
Porte - Requerimento - concurso de credores / Recuperag6o Judicial e Falencia
Interessado: lMoBlLlARlA MONTE cARLo LTDA. e outros Massa Fatida, M.F. DE s.A (vtAeAo
AEREA RIO-cRANDENSE) e outros

Destinat6rio: UniSo Federal, Senhoria Direta, na pessoa de seu procurador_

Endere@: Av. Antonio G6es, no 820, T6rreo, pina, Recife, pE, CEp 51010400.

Finalidade: IntimagSo para ciOncia de que eate MM. Juizo designou as datas de 2alogl2org e
o4lo4l2ot9, is 14:00 horas, no Atrio do F6rum da comarca da Capital/RJ, situado na Av, Erasmo
Braga, ne 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), limina l, C-astelo, Rio de Janeiro, RJ, para realizag6o do 10e 20 Leilao Presencial e on Line, simultaneamente, atravds do site
www.leiloesviacaoaerea.oom.br, do in6vel abaixo descrito, estando os bens objeto da al6nag5o
livres de qualquer 6nus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falencia e suportaios
com as forgas das Massas, nao havendo sucess6o dos arrematantes nas obrigag6es do devedor,
inclusive as de natureza tributAria, as derivadas da legislagao do trabalho Jas decorrentes de
acidente do trabalho, em conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.1O'll2OOs
e nos termos do edital disponivel em wrrrnr.tjrjjus.br (leileo de im6veis) e noe sites dos leiloeiros
wv$/.depaulaonline.com.bl, www.silasleiloeiro.lel.br, wnrnr.portellaleiloes.com.br e
www.rymerleiloes.com.br

].11l&l: Rua Jean Emile Favre, no 719, lbura, Recife, pE.

Eu,_ Glducia Rangel dos Santos Moura _ Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr.01127889, digitei a presente. E eu, _ pery Joao Bessa Neves -
Respons6vef pelo Expediente - Mat. U f22962, certifiquei nos autos a suaEpedigso e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Pery Joao Bessa Neves ResponsAvel pelo Expediente -Mat. O1122g62
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

C6Cigo para Consulta do Documento/te\to no portal do TJERJ: : 4M78.QMTF.ZKCE.F192
Este c6digo pode ser v€rificado em Ugg[.[Ll!e hr - Servigos - Valdaeeo de documenlos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cartorio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:3133 3Z3513603
e-mail: cap01 vemp@grj.lus.br

No do Offcio i 234120'l9lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2Ol 9

Processo N". 0260447-16.2010.8.19.0001
Distribui96o: 1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empreserios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaqSo Judicial e Falencia
Interessado: lMoBlLlARlA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massa Fatida: M.F. DE s.A. (vtAgAo
AEREA Rto-GRANDENSE) e outros

Partes: Uniao Federal e Grupo OK Construg6es e Incorporag6es S/A
Processo no 2002.34.00.01 4263-9

Prezado Senhor Juiz,

Em atenQao ao ARRESTO registrado na matrlcula 50896 do 20 Oficio do Registro de lm6veis
de Brasllia/DF, sob R.1'1, comuni@ a v. Exa. que foram designadas as datas de 2g103/2019 e de
0410412019, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores) Lamina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizagao do
1o e 20 Lei16o Presencial e On Line, simuhaneamente, atrav6s do site www.leiloesviacaoaerea.com. br, do
bem constituido Pela Unidade no 204. da Torre Leste. Bloco B. Quadra 04. Setor Comercial Norte.
S9t{Cr!e! Cgntro Emp que esia arrecaOaao nos autos Oa
FALENCIA DE S.A (VIAQAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS AEREAS S/A C

NORDESTE LINHAS AEREAS SiA, processo no 0260447-16-2010.8.19.0001.

Outrossim, informamos que estarSo os bens objeto da alienageo livres de qualquer Onus e os
cr€ditos dever5o ser habilitados nos autos da falencia e suportados com as forgas das Massas, n6o
havendo sucessao dos arrematantes nas obrigaQ6es do devedor, inclusive as de natureza tributaria, as
derivadas da legislaQao do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em conformidade com o
disposto no atl. 141, inciso ll da Lei no 11.10112005 e nos termos do edital disponivel em wwwtjrj.jus.br
(lei16o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros wwwdepaulaonline.com. br, wwwsalasleiloeiro.lel,br.
www.portellaleiloes.com.br e wwvv.rVmerleiloes.com.br.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Juizo da 't9a Vara Federal Segao JudiciAria do Distrito Federal.

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4UG4.NUPW.87N5.E192
Este c6digo pode ser verificado ern. S{il!j!i.i! j*bl - Serviqos - Valida€o de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1" Vara Empresarial '1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3cEPr 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 373513603
e-mail: capol vemp@tjrj.jus.br

No do Oficao | 235l2O19lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 201 9

Processo No: 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
DistribuigSo.'1 3/08/201 0
Classe/Assunto: Fal€ncia de Empresdrios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / RecuperaEdo Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAeAO
AEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Partes: Uni6o Federal e Grupo OK Construg6es e Incorporaq6es S/A
Processo no 2002.16926-3

Prezado Senhor Juiz,

Em atengao a PENHORA registrada na matricula 50896 do 2o Oficio do Registro de lm6veis de
Brasilia/DF, sob R.13,-comunico a V. Exa. que foram designadas as datas de 28/03/2019 e O4lO4l2O19,
is 14:00 horas, no Atrio do F6rum da comarca da CapitaURJ, situado na Av. Erasmo Braga, no

115, T6reo (HaU dos Elevadores), Lamina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizagSo do 1o e 2o

Leilao Presencral e On Line, simultaneamente, atraves do site www.leiloesviacaoaerea. com. br, do bem
constituido pela
SC/Norte. Centro Empresarial Variq. Brasflia. Distrito Federal, que est6 arrecadado nos autos da
FALENCIA DE S.A (VIAQAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS AEREAS S/A C

NORDESTE LINHAS AEREAS S/A. orocesso no 0'm0447-16.2010.8.19.0001

Outrossim, informamos que estardo os bens ob.leto da alienagSo livres
de qualquer dnus e os cr6ditos deverao ser habilitados nos autos da falencia e suportados com as forgas
das Massas, n6o havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de
natureza tributdrria. as derivadas da legislag6o do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o disposto no art, 141, inciso ll da Lei no 11.10112005 e nos termos do edital
disponivel em www.tjrj.jus.br (leilao de im6veis) e nos sites dos leiloeiros wwwdepaulaonline.com. br,

www. silasleiloeiro.lel. br, www. portellaleiloes. com. br e www.rymerleiloes. com, br,

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Ao Juizo da 19r Vara Federal Segeo Judicieria do Distrito Federal.

c6digo para consulta do documento/texto rto portal do TJERJ: 4261.DSQB.2BAF.E192
Este c6digo pode ser verificado €m: lalAi::Liju.ngt - Servigos - Validagio de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciano
Tribunal de Justiga
Comarca da Caprtal
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 i-am. Centrai salaTO3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735f3603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio 1236l2O19lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019

Processo N": 0260447-16.2010.8.1 9.0001
DistribuiQao l 3/0812010
Classe/Assunto. Falencia de Empres6rios, Socied. Empres6rias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperag6o Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VIACAO
AEREA Rto-cRANDENSE) e outros

Partes: UNIAO - Fazenda Nacional e Varig SA Viagao A6rea Rio Grandense
Processo no 2006.71.00045397-9/RS, e seus Apensos nos 2007.71 .000101214, 2007 .71 .OOO1O122a,
2007.71.00010282s, 2007.71.0001165054, 2007.71.00008824, 2007.71.00016542-5,
2007.71 .000 1 6543-7, 2OO7 .7 1.OO01 7308-2 e 2007.71 .0001 731 4{.

Prezado Senhor Juiz.

Em atenEAo a PENHORA registrada na matricula 50896 do 2o Oficro do Registro de lm6veis de
Brasilia/DF. sob R.14. comunico a V. Exa. que foram desiqnadas as datas de 281O312019 e no dia
O4rc4201g;, As 14:00 horas, no Atrio do F6ium da ComarEa da C;pital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), 7o andar, LSmina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para
realizagSo do 1o e 20 LeilSo Presencial e On Line, simulianeamente, atraves do site
www.leiloesvracacaerea.com br. do bern constituido pela Unidade no 204, da Torre Leste. Bloco B.
Quadra 04. Setor Comercial Norte. Sq/Norte. Centro Emplesa]ial Variq. Brasllia. Distrito Federal.
que esta arrecadado nos autos da FALENCIA DE S.A (VlAqAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL
LINHAS AEREAS S/Ae NORDESTE LINHASAEREAS S/A, Drocesso nO 0260447.16,2010.8.19.0001.

Outrossim, informamos que estarao os bens objeto da alienagao livres
de qualquer 6nus e os creditos deverao ser habilitados nos autos da falEncia e suportados com as forgas
das Massas, n3o havendo sucessdo dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de
natureza tributeria, as derivadas da legislagao do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade con o disposto no aft. 141, inciso ll da Lei no 111O12OO5 e nos termos do edital
disponivel em wrwv.tjrj.jus.br (leilao de im6veis) e nos sites dos leiloeiros www.depaulaonline.com. br,

www. silasleiloeiro.lei. br, wvr'w. portellalealoes com.b; e www. rymerleiloes. com. br.

Atenciosamente.

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Oireito

Ao J uizo da 1" Vara Federal de Execug6es Fiscais de Porto Alegre Seqao JudiciSria do Rio Grande
do Sul.

C6digo para r:onsulta do documento,/texto no portal do TJERJ: 4BBP.Q9YD.CKXJ.E'|92
Este c6digo pode ser verificado em; Ugaglj{j.U.ah! - Serviqos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1u Vara Empresarial '1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail : cap01 vemp@tjrj.jus-br

No do Oficio i 237l2O19lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 201 9

Processo N": 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
Distribui€o: 1 3/081201 0
Classe/Assunto: Faldncia de Empres6rios, Socied. Empresdrias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperageo Judicial e Fal6ncia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VIACAO
AEREA R|o-GRANDENSE) e outros

Partes: Antonio Carlos Gomes dos Santos e Varig SA - Viagio A6rea Rio Grandense
Processo no 49.01 .97.02.9241

Prezado Senhor Juiz,

Em atenqSo a PENHORA registrada na matricula 12.762 do '10 Oficio de Registro de lm6veis da
Comarca de llh6us/BA, sob R-07, comunico a V. Eva. que foram designadas de ?8.n3l2019 e no dia
O4lO4l2O19, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo
Braga, no 115, Tdrreo (Hall dos Elevadoresl Lamina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para realizageo do
1o e 20 l-eilao Presencia! e On Line, simultaneamente, atraves do site wwwleiloesviacaoaerea.com.br, do
im6vel situado na que
estA arrecadado nos autos da FALENCIA DE S.A (VIACAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL
LINHAS AEREAS S/A e NORDESTE LINHAS AEREAS S/A, processo no 0260447-16 2010 8 19.0001

Outrossim, informamos que estario os bens objeto da alienagao livres
de qualquer 6nus e os creditos deverac ser habilitados nos autos da falCncia e suportados com as forgas
das Massas, nao havendo sucessao dos arrematantes nas obrigag6es do devedor, inclusive as de
nalureza tributaria, as derivadas da legislagao do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o disposto no art, 14'1, inciso ll da Lei no 11J01f20O5 e nos termos do edital
disponlvel em www.tjrj.jus.br (lei16o de im6veis) e nos sites dos leiloeiros www.depaulaonline.com. br,

wwv.silasleiloeiro,lel. br, wwv. portellaleiloes. com. br e www.rymerleiloes. com. br.

Atenciosamente.

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz tle Direito

Ao Juizo da 1' Junta de ConciliagSo e Julgamento de llh6us.

c6dago para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4W5P,7|CK.NFA1.F192
Este c6digo pode ser v€rificado em: !C{$L!iijUS.UI - Servigos - Validagae de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaT03cEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31 33 373513603
e-mail: cap01 vemp@$rj.jus.br

No do Oficio i 238120'l9lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuiQao: 1 3/O812O10
Classe/Assunto. Falencia de Empres6rios, Socied. Enrpresirias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Creclores / RecuperagSo Judicial e Falencia
Interessado: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VtAqAO
AEREA Rlo-cRANDENSE) e outros

Partes: Francisco de Assis Cunha e Varig SA - Viagao A6rea Rio Grandense
Processo no 49.02.96.1 1 5241

Prczado Senhor Juiz.

Em atengao a PENHORA registrada na rnatricula 12.762 do 1o Oflcio de Registro de lmoveis da
Comarca de llheus/BA, sob R-06, comunico a V, Exa. que foram designadas as datas de 28/03/2019 e
no dia 04/0ry2019, is 14:00 horas, no Atrio do Forum da Comarca da Capital/RJ, situado na Av.
Erasmo Braga, n0 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), Ldmina l, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, para
realizag6c do 1o e 2o LeilSo Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
wvyw|ei|oesviacaoaereacom,br,doim6ve|situadona
Cgntro Hist6rico. llh6us, Bahia. que esti anecadado nos autos da FALENCIA DE S.A (VIAQAO
AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS AEREAS S/A e NORDESTE LINHAS AEREAS S/A,
processo no 026044} -'li6.2010 8.19.000'1.

Outrossim, informamos que estar6o os bens objeto da alienaE6o livres
de qualquer 6nus e os creditos deverao ser habilii'-dos nos autos da falOncia e suportados com as forqas
das Massas, n5o havendo sucessio dos arrematarles nas obrigag6es do devedor, inclusive as de
natureza tributana, as derivadas da legislagao do traiialho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o disposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11J0112005 e nos termos do edital
disponivel em www tjrj jus.br (leilao de im6veis) . nos sites dos leiloeiros uru/\r. depaulaonline. com. br,

www.silasleiloeiro.lel. br, vww. pgrtellaleiloes. com. br e www. rymerleiloes. com. br.

Atenciosamente.

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Ao Juizo da 2" Vara do Trabalho de llh6us.

CddiEo para :onsulta do documentoltexto no portal do TJERJ: 4JAF.FZR5.HZT2.F192
Este codigo pode ser verificado em: lduLbllJgSh - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio
Tribunal de Justiga '
Comarca da Capital
Cart6rio da 1u Vara Empresarial 1 a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 1 15 Lam. Central salaTo3CEP: 20020-903 - qentro - Rio de Janeiro - RJ Tel : 3133 37358603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.jus.br

No do Oficio | 239120191OF

Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 201 I
Processo No: 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
DistribuigSo: 1 3/081201 0
Classe/Assunto: Falencia de Empres6rios, Socied. Empreserias, Microempresas e Empresas de peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperag6o Judicial e Falencia
lnteressado: lMoBlLlARlA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massa Fatida: M.F. DE s.A. (vtAqAo
AEREA Rto-GRANDENSE) e outros

Partes: INSS - Instituto Nacional de seguro social e varig sA - viagao A6rea Rio Grandense
Processo n" 2001 .51.01.533211-3

Prezadtr Senhor Juiz,

Em ateng&o as PEIiHORAS registradas nas matrlculas 12.762 e 12.763 do lo Oficio do Registro
de lm6veis da Comarca de llh6us/BA, sob R-10 e R-0{. respectivamente, comunico a V. Exa. que foram
designadas as datas de 28n312O19 e no dia O4lO4i2O19, ds 14:00 horas, no Atrio do F6rum da
comarca da Capital/RJ, situado na Av. Erasmo Braga, no 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), Lamina
l, Castelo, Rio de.Janeiro/RJ, para realizagao do 1o e 2 Lei16o Presencial e On Line, simultaneamente,
atraves do site www.leiloesviacaoaerea.com. br, do imovel situado na Rua Coronel Paiva. no 56. io e 20
andargs. CFntro Hist6rjca' llh€us, Bahi€. que esta arrecadado ffi
(VIAQAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS AEREAS S/A e NCIIRDESTE LINHAS AEREAS
S/A, processo no 0260447 -16.201 0, 8. 1 9. 0001.

Outrossim, informamos que estar6o os bens objeto da alienaqdo livres
de qualquer 6nus e os creditos deverao ser habilitados nos autos da faldncia e suportados com as forcas
das Massas, ndo havendo sucessao dos a:rematantes nas obrigag6es do devedor, inclustve as de
natureza tribut5ria, as derivadas da legislagao do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em
conformidade com o djsposto no art. 141, inciso ll da Lei no 11.10112005 e nos termos do edital
disponlvel em www.tjrj.1us br (leilao de imOveis) e nos sites dos leiloeiros www.depaulaonline.com.br,
www.silasleiloeiro.lel. br, wM portellaleiloes.com. br e www,rymerleiloes.com.br.

Atenciosamente,

Alexandre de Garvalho Mesquita
Juiz 'Je Direito

Ao Juizo da 5a Vara Federal de Execugao Fiscal dc Rio de Janeiro.

C6digo oara consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 41J3.8S18.Q457.F192
Este c6digq p,)de ser verificado em: [*w.tiri.iu:j-br - Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder JudiciArio
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6no da 1a Vara Empresarial 1a Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. CentralsalaT03OEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: ca pOl vemp@tjrj.jus.br

No do Offcio 124Ol2O19lOF

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 201 I

Processo No: 0260447-16.2010.8.19.0001
DistribuigSo. 1 3/0812010
Classe/Assunto: FalCncia de EmpresArios, Socied. Empreserias, Microempresas e Empresas de Peq.

Porte - Requerimento - Concurso de Credores / Recuperagao Judicial e Falencia
lnteressado: IMOBILdRIA MONTE CARLO LTDA. e outros Massa Falida: M.F. DE S.A. (VlAqAO
AE REA Rto-cRANDENSE) e outros

Partes: INSS - lrrstituto Nacional de Seguro Social e Varig SA - Viag5o A6rea Rio Grandense
Processo no 2008.83.00.00561 0-7.

Prezado Senhor Juiz,

Em atengeo a PENHORA averbada na matrlcula 76.064, Livro 3-CF, Fls. 201v, do 1o Oficio de
Registro de lm6veis de Recife/PE, sob, Av-02, comunico a V. Exa. que foram designadas as datas de

z&lo3,lzoLg e o4lo4lt9, As 14:00 horas, no Atrio do F6rum da comarca da capital/RJ, situado na Av.

Erasmo Braga, ns 115, T6rreo (Hall dos Elevadores), Limina l, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, para

realizagao do 10 e 2" Leilao Presencial e On Line, simultaneamente, atrav6s do site
www.leiloesviacaoaerea.com.br, do imovel situado na Rua Jean Emile Favre. no 719. lbula. Recife. PE.
que esta arrecadado nos autos da FALENCIA DE S A (VIAQAO AEREA RIO GRANDENSE), RIO SUL
LINHAS AEREAS S/A e NoRDESTE LTNHAS AEREAS S/A, processo no 0260447-16.2010.8.19.0001,

Outrossim, informamos que estarao os bens objeto da alienagSo livres

de qualquer onus e os creditos deverSo ser habilitados nos autos da falCncia e suportados com as forqas

das'Massas, nao havendo sucessao dos anematantes nas obrigagOes do devedor, inclusive as de

natureza tribut6ria, as derivadas da legislagSo do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em

conformidade corn o disposto no art. '141, inciso ll da Lei no 11.101/2005 e nos termos do edital
disponivel em wwwtjrj.jus.br (leilSo de im6veis) e nos sites dos leiloelros wwwdepaulaonline.com. br,

www.silasleiloeirr) lel.br, www. portellaleiloes. com. br e www, rymerleiloes. com. br

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

Ao Juizo da 22" Yarc Federal Seg€o Judici6ria de Pernambuco.

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4TTU.WIRX'FMZI-F192
Este cddigo pode ser verificado em: l1\1ir":.tiJi,iue-h! - Servigos - Valida€o de documentos
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Estado do Rio de Jeneiro

CERTIDAO

Processo 026044. l -16.2010.9. 1 S.@Ol
Distribuido em : 13/08/20.10
classe/Assunto: Far6ncia de Empresdrios, sooed. EmpresSrias, Microempresas e Empresas de peq.

. Pgl" Requeri*ento - concurso de credores / Recuperagao Judiciar e Far€nciaMassa Falida: M.F DE RtO SUL LINHAS AEREAS S.A.
lvlassa Falida: tvt.F,. DE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A
lVlassa Falir.ra. M.F,. DE NOFIDESTE LINHAS AEREAS
Massa Fatida: M.F. DE S A (/tAQAo AEREA R|O_GRANDENSE)
Administrador Jucirciat NCG|.iETRA & BRAGANQA ADVoGADos ASSoctADos
Nomeado: JAIMF hlAt)ER CiiNHA
Interessado: CAIXA ECONOtIlCA FEDERAL
Interessado: IMOBI..|ARtA MONTE CARLO LTD/
Interessado: tBM BRASTL - INDUSTRIA, MAeUtNAS E SERVTQOS LTDA,
INIETESSAdO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL 'rU IIOUIONQAO EXTRAJUDICIAL"

. Eu, Pery.roao Bessa Neves - Respons5vel pelo Expediente - Matr.01122962 cERTtFlco, apedido de f.iarte interessada. que.revendo em meu podei e em cart6rio os autos da agao de Falencia deEmpres6rios, sccied Empresdrias,. Microempresas e Empresas de peq. porte'_ nuqr"rimento _
concurso i: credores / llecuperag5o Judicial e Fal€ncia, distribuida a este Juizo em 13/08/2010, porinterm6dio do 20 oficio 'le Registro d:_?stlbyi aorregistrada sob i no ore0447_16.2010.8.19.0001, oque se segue: a erpresa Rlo sul sERvtgos AEREOS REGIONAIS SA neo integra o conjunto deempresas qu? to'ro6em a Massa Falida, sendo assim inviavel a expedrgio de aditamento a carta dearremataqeo expedida enl iavor de Claudio Henrique Pantaledo Marqu'es *r 6, no111rousta emoresa.

Poder Judiciirio
Tribunal de justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1 a Vara E'npresarial
Erasmo Braga, 115 t em. cen1lai salaTo3cEP: 20020-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603e-mail: .:lnr-i vemp@jiid.jLS f..;

o referido e verdade e dou f6. E para constar, ravrei a presente, que vai por mim assinada.

Rio de Janeiro, 1 
.l de fevereiro de 2019_

Pery Joao Bessa Neves - Resporrrfvel pelo Expediente _ Matt. O1t22g6Z

..23.33 3

.v
.1GRERJN'.11603881575rJ3 VALOR:19.58

JUSTIqA GRATUTTA ( }
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-lgfico
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicidrio
Tribunalde iustiga
vomarcz la Capital
Cartdric da 1a Vara Empresarial

"'lilil.";iili;ll#;frr:il*'sarazo3cEp:20020_e03 
_ centro _ Rio de Janeiro - RJ rer.: 3133 3z3s,,6o3

CARTA PRECATORIA
Processo .0260447-16.2010.g.19.0001 Distribuido em.'f,JtOBl2OlOClasse/Ass.:nto. Fal6ncia de 

_Empresarios s"ii"i g"#p.resarias, Microempresas e FTI":--R",q".1llto - concurso de crecores i ielri"i5eao Judiciar e Fat€ncia 
:mpresas de Peq

fiJEXeB;HRft$tst,y|I]": cnnlo r-iil"'J'i,t,o" rvassa ra-r-cal'-M F DE s n lvnsAo

Finaridade: proceder a rmisseo de Gidaw Administradora de Bens Ltda_Epp, cNpJ no06.266.1ss/0001-50 e Riwa eamrnistracic,#;; #: Lrda_Epp, crrrpJii-rz-i[e.361/0001-46, naBHr.,hlil,il'] roc€rizado na Ruaiv o-.ir:,'[#iro, Loja n; ori, oo,,ei'#"io sur Am6rica,,.

ir?T:a# 
Personagem: cidaw Administradora de Bens Ltda-Epp e Riwa Administradora de Bens

Locat da dirigdncia: Rua XV de Novembro, Loja no 614 do E<rificio sur Am6rica, centro _ curitiba _

Prazo para Cumprimento: De lei

Distnbtigdo
Espago reservado ao j uEoTepEdad-o

Despacho

"" 

g,,Jt,j:"?i:j1l; 
^P.'l:L.1'^"::rre 9:. carv,rho Mesquita, Faz sABER aoExcerentlssimosenJrorJuiz,i"oir"ii,i ali:;"liJjil,e 

qe uarv.?rno Mesquita. FAZ sABER ao
autos do pr;;;;;,i"]ru"ilr"noo roi exrr-,..,.:r c r!,AG6^r^Xl'l'li- flr ou a-quem o substituir qu", oo"autos do processo acima relerido roi 

"rii.,.'.i';1,f.*.""tr.,a 
- FK' ou a quem o substituir que, dos

oroenar a reatizasta d"(") dl;i;:#:iJl';;",;lj:"":lj:"9T:t,^"-:'l:;? ", 
# o; i," v e'" se disneilffiH'"";Tj'.*Tl,i"f, ,*i'"ili:tj"*:l,r::iif*^TJlfjqll!{?,ff:'Lh ?",T.#e;lletlenle transcritais) 

"tir' rorri"t"i 0J,1";;J# :i,t;rDi' 
IIos rermos e de acordo com.a(9) pe9i1s1

oesta. oesoe fJ, .,jr-i.j't"'l v e"" , devorrrcio n" ^.-.-^i1*1"1-^qu^e-fica(m) 
fazendo parte'integ6#

ff:ll ??":'' soricto a 
" #"?jtlor;.^il#:,:";:=i'gti:"'f,'IlJffi,?.'.X'#: g?',i:T:

9jrgito: _E!r.- .---- crauciatiaii o#ie8s, ds,6 
" "o,,r"F'?:; 

*'"n"' dos santos H:ll'^:*:*?,1+.tr:"'f,i;iffi"":Expediente - Matt. 01t22g62, a suoscrevo.
Pery Joao Bessa Neves _ hesponsevel pelo

Rio de Janeiro. 21 de fevereiro cJe 2019. 
) , ftV 

),"1/,,j

Atexandre de carvatho Mesquita - Juiz Titutar X f 

" ,-[
codigc' p*r? consurta do Documento/texto no portar do TJERJ:: &'J.26G3.SQG',FW'2 w

Este c6digo pode ser verificado €m: !.,!1-4!.tjri.tu$ br _ Servigos _ Validagao de documentos
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A3.lcl
Estado do Rio de Jaaeiro
Poder Judici6rro
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cart6rio da 1'Vara Empresarial ta Vara Empresarial
Erasmo Braga, 115 Lam. Central sataTo3CEp: 20020-903 - Centn - Rio de Janeiro _ RJ Tel.: 3133 3735/3603
e-mail: cap01 vemp@tjrj.ius.br

No do Oficio | 748l2O18lOF

Rio de Janeiro, 1 0 de setembro de 2O1B

Processo N0: 0250447-16.2010.8.19.0001
DistribuigSo:1 3/081201 C

Classe/Assunto: Falencia cie Empresirios, Soc.ied. Empres6rras,
Porte - Requerimento - AutofalCncia

Microempresas e Empresas de Peq.

Interessado: ALDo nE oLlvElRA e outros Massa Falida: M.F. DE s.A. (vlAgAo AEREA
RIO-GRANDENSE) € outros

Prezado Senhor.

A fim de instruir os autos da aQeo supramencionada, solicito a V.Sa. as provid6ncias
necessarias no sentido de que seja expedida a guia de lTBl referente ao im6vel arrematado - Terreno de
300m2 localizado na Rua Gago coutinho, euadra 03, Lote 16, Bairro Aeroporto, ubedandia - MG, a fim
de viabilizar o registro dd arrematagao junto ao RGI competente.

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

A Prefeitura de Uber{Arrdia - MG

c6digc naril,t,rsulta do documento/text.r ,ro purtat do TJERJ: 4lBG.l4XD.FgwQ.2z32
ts:e co,igc pcde ser verificado em. !r'\,n:j.r.artlJJsjj - Serv&os - Validacio de documentos

ttJ^P:-"v$*
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de justiQa

Con rarca da Caoiiul
Cartorio da 1a \/ara Emor.,sarial
Erasmo Braga, 115 Lam. C,entrai salaTO3CEP: 20020-9r;
e-mail: cap0l vemp@tjri.jus.lt.

etloQ,
;entro - Rro de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735/3603

CARTA PRECATORIA

Processo :0260447-16.20" 3 8.19.0001 Distribuido ern 13108/2010
Classe/Assunto: Fal€rrcia de Empreserios, Socied. Empresdrias, Microempresas e Empresas de Peq.
Porte - Requer"imento - . i 1:nf .;lfl6gi6
Interessado: ALDO DE r.-' IYEIRA e outros Massa Faiida: M.F. DE S.A. (VIAQAO AEREA
RIO-GRANDENSE) e c,'rtrr.,s

Finalidade: Proceder i ,tniss6o de lrineu Rod.igues Frare na posse do im6vel arrematado,
constituido pelo Terreno de 300m2 localizaco na Rua Gago Coutinho, Quadra 03, Lote 16, Bairro
Aeroporto - Uberldndi;r - f!'lG.

Nome do Arrematante : lrineu Rodrigues Frare - GPF no 287.313,538-78.

Local da diligdncia: itua Gago Goutinho, Quadra 03, Lote 16, Bairro Aeroporto, Uberldndia - MG.
Prazo para Cumprimento: dr. lei

Espago reseruado ao juizo eeprecado
Distiuuic,;o Despacho

Cr r,Ifl|. Ji'iz.ir.Direito, Dr.(a). Alexandre cie Garvalho Mesquita, FM SABER ao
Excelentfssimo Senhor Juiz Je Direito da Gomarca de Uberlindia - MG, ou a quem o substituir que, dos
autos do procecso a-.irla ,'5-ido foi extralda a presente Carta Precai6ria a fim de que V. Exa se digne
ordenar a realizagdcj oats; r ltiq,.incia(s) ora deprecedais), r.rs tenTos e de acordo com a(s) pega(s)
fielmente transcrita(s) en loha(s) devidamente auienticada(s), que fica(m) fazendo parte integrante
desta. Desde j6, solicitc e V. Ex" a devolug6o rja [:;.lsr;rte ,]o prazo acima assinalado para os fins de
direito. Eu, Gldrucia Rangel dos S;antos l\loura - Subst. do Resp. pelo Expediente -
Matr. 01/27889 a drgit:r e ccnieri. E eu, Pery Joao Bessa Neves - Respons6vel pelo

i iexandre .luiz Titular

#4\e T' ,*X
dnt. l&l/t<

,t,*,yt;#';F"
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Excelentissruo SenxoR

Gomnncl oa Csprrat oo
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\

Nocuernn & Bnacarga Aovocaoos Assocreoos, sociedade representada pero
DR. wncrueR BRecnruge, nomeado como Administrador Judiciar das empresas
falidas, devidamente quarificadas nos autos do processo em epigrafe, v6m
perante este douto juizo, por interm6dio de seu Administrador Judicial, exoor e
requerer o que segue:

Em 2410912018 foi pubricado decisSo que homorogou os honordrios do
Administrador Judicial, deferindo-lhe a antecipagio mensal de R$ 95.000.00.
conforme transcrito:

"(...) Assim, considerando a aus€ncia de impugnagao v6lida,
homologo os honordrios do Administrador Judicial em 2,5% (dois
e meio por cento) incidente sobre o valor de todos os aiivos
realizados e a realizar, deferindo-lhe a antecipag5o mensal de Rg
95.000,00 como requerida."

Assim, tendo em vista a decisdo supra, requer que

a expedigdo de alvard para levantamento da

V. Exa. se digne de determinar

antecipag6o mensal deferida,

Av. Rio Bran{o, .l43 
- Z!andar. Centro. Rio de Janeiro - RJ 20040-006
tel.: +55 2t 2?24.121A . nogueirabraga nca.com.br
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A r3v#{t e *#s e$$*fliA**5

referente ao mes de janeiro, cujo cr6dito dever6 ser realizado na conra corrente
de B

Termos em que pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Admi nistrador Judicial

oAB/RJ 109.734

agner Braganga

,Av Rio granco, 143 - 2!andar. Centra. Rio de Janeiro - RJ 20040-006
tel.: +55 21 2224.iZlO . nogueirabrsga nca.com.br
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici6rio
Tribunal de Justiga
Comarca da CaDital
Cart6rio 

_da 
1. Vara Empresarial 1a Vara Empresarial

Erasmo Braga, 1 15 Lam. central salaTo3cEP: 20020-903 - centro - Rio de Janeiro - RJ Tet.: 31 33 3735/3603e-mail : cap01 vemp@tjrjjus.br

No do Oficio :149t2M9,oF

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

Processo No: 0260447-1 6.201 0.8.1 9.0001
Distribuieeo: I 3/08t2O1 O

classe/Assunto: Falencia de Empresdrios, socied. Empresirrias, Microempresas e Empresas de peq.
. Porte - Requerimento - concurso de credoies / necuperagao .rloiclr 

" 
r]en"iaInteressado: rMoBrLrARrA MoNTE cARLo LTDA. e outros Massa Farida: M.F- oe s.a. (vrAgAoAEREA RIO-GRANDENSE) e outros

Prezado Senhor.

A fim de instruir os autos da ageo supramencionada, solicito a V,sa. as providenciasnecess6rias no sentido de que proceda- a deivinculag6o do debito do 
"*"i.rcio 

o" zo16 vinculado amatrlcula do im6ver arrematado constituido pera roja n" 26 d" ror.." r.rort", riio.-o il ou"or. 04, setorcomercial Norte, sc/NoRTE centro Empresarial Varig, Brasilia, Disirito Federal, t"nao ", vrsta que osd6bitos serdo suportados pera massa farida, sendo a 
"{ririgao 

rivre de quaisqu"i'onr.-

Atenciosamente,

Alexandre de Carvalho Mesquita
Juiz de Direito

A Secretaria de Estado de Fazenrta do Distrito Federal

c6digo para consuna do documento/texto no porbr do TJERJ: 4cNF.Ss DH.ezzg.2Bg2
Este c6digo pode ser verificado em: vwvw.tiri.ius bl - Servlgos _ Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicierio
Tribunal de Justiga
Comarca da Caoital
Cart6rio da 1' Vara Empresarral
Erasmo Braga, 115 Lam. Central salaT03CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3735i3603
e-mail: cap0l vern p@tjrj.jus. bt

Processo : 0260147 -16.20'l $.8.1 9.0001 Dislribuido em: 1 3/08/201 0

ENCERRAMENTO

Nesta data, encerrei o 145o volume dos autos acima mencionado, a partir das fls. 29405

Rio de Janeiro,26 de margo de 2019.

C6digo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4E9N.2KZB.EGLL.PY92
Este c6digo pode ser veriflcado em: :{Y.v.fry,$$ju9-&!: - Servigos - Validaqao de documentos




