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Desafios frente à publicidade parasitária
Opinião Jurídica

Victor Moraes de Paula e
Vinicius de Freitas Giron

A
publicidade é
fundamental para
que o novo
concorrente fixe
sua marca no

mercado nacional e estimule os
consumidores a adquirirem seu
produto/serviço em lugar
daquele a que estão
habituados. No entanto, como
a conquista de mercado é árdua
e seu ritmo não costuma
atender às expectativas do
investidor, estratégias pouco
leais são, por vezes, utilizadas
para acelerar o acolhimento
pelo público do
produto/serviço anunciado.
Porém, nessa “c o r r i d a”, alguns
expedientes utilizados têm
gerado controvérsia e causado
debate nos segmentos
publicitário e jurídico. Um

deles é o da publicidade
parasitária.

A tática comercial consiste
em promover determinado
produto/serviço à custa de
desprestigiar os concorrentes.
Na prática, como atalho para
alcançar a divulgação esperada
em curto espaço de tempo, o
anunciante, a pretexto de fazer
humor, confere aos
competidores atributos
negativos. Assim, a empresa se
vale da confiabilidade e
prestígio alheios para galgar
reconhecimento e converter a
audiência em potencial
c o n s u m i d o r.

Por exemplo, o anúncio de
que o automóvel do rival é mais
caro e possui acessórios de
qualidade inferior —
independentemente de
embasamento técnico — chega
aos ouvidos do consumidor
como convite a, no mínimo, um
test-drive, alcançando-se
plenamente o objetivo do
anúncio, que é a abertura do
canal de comunicação
e m p r e s a - c o n s u m i d o r.

Essa engenhosidade
publicitária não se atém a
atacar despropositadamente a
concorrência. Para dar ar de
credibilidade ao anúncio, são
pinçados comentários de
canais especializados para
emprestar suposta

superioridade aos
produtos/serviços oferecidos.
Se uma revista automotiva faz
uma série de testes para avaliar
determinado quesito, em
determinada categoria, e, ao
final, elege o veículo do
anunciante como a melhor
opção de compra, nada mais
justo que a empresa divulgue
esses resultados como
certificado de qualidade. O
problema, no entanto, é que a
simples menção à conquista,
não parece satisfazer algumas
companhias que estão
principiando na captação de
clientes em mercado tomado
por outras fortemente
estabelecidas. Para ressaltar a
qualidade de seu produto,
preferem omitir o quesito em
que se sagraram vencedores e
tripudiar sobre os
competidores — com tom
pretensamente jocoso, mas, em
muito, ofensivo e deselegante -
bradando aos quatro ventos
que os venceram. Assim,
inoculam no consumidor a
ideia de que seu produto, além
de bom, é superior ao do
famoso competidor, fazendo
com que respeito e respaldo
alheios sirvam para alavancar o
sucesso de empresas jovens
e/ou menores.

Ressalva-se que a
propaganda comparativa é

Para alcançar a
divulgação esperada, o
anunciante, a pretexto
de fazer humor, confere
aos competidores
atributos negativos

permitida, mas a forma pela
qual é feita, sem a propagação
de dados objetivos, pode
desvirtuá-la e torná-la ilícita.
Quando o espirituoso se torna
ultrajante, cumpre ao Conselho
Nacional de
Au t o r r e g u l a m e n t a ç ã o
Publicitária (Conar) e ao Poder
Judiciário vetá-la. A intervenção
que parece simples, muitas
vezes, entretanto, não tem
surtido a eficácia desejada.

A seriedade do Conar é
inquestionável, mas por se
tratar de instituição privada,
carece-lhe poder coercitivo, não
podendo impor suas
recomendações. Com isso,
aquele que de má-fé iniciou
campanha parasitária, não se
verá impelido a cessá-la.

Já para dificultar a reação da
empresa prejudicada perante o
Judiciário, a publicidade
parasitária costuma ser iniciada
nos fins de semana. Veja: se a

mobilização de advogado, coleta
de provas e elaboração de peça
processual demandam razoável
tempo, imagine o apuro da
companhia vitimada ao ter de
adotar essas providências fora do
horário comercial!

Ainda que consiga, terá que
contar com a disponibilidade
do Poder Judiciário, que
funciona em regime de plantão
e, em razão do menor número
de funcionários, elenca
determinadas prioridades.
Como pleitear urgência ao juiz
para destacar um oficial de
justiça para intimar a empresa a
retirar a publicidade do ar
quando na mesma fila pode
haver, por exemplo, pedidos
referentes à guarda de menores
e urgências médicas? Sem falar
no avassalador volume de
processos que atola o Judiciário
diariamente, culminando em
sua conhecida morosidade. A
empresa é vitimada pelo
próprio sistema.

Pior. Mesmo quando todas as
diligências para retirar o
anúncio são frutíferas, o
Judiciário tem decepcionado na
quantificação da indenização
devida pelos danos
ocasionados pela veiculação da
publicidade parasitária. Com o
receio de gerar enriquecimento
sem causa, aplica condenações
que deixam de inibir a prática

desleal, condenando empresas
ao pagamento de valores que
desconsideram seu porte e a
amplitude de sua campanha.

Para aquelas que usam desse
expediente, a decisão que as
condena a pagar alguns milhares
de reais à vitimada é inócua, pois
o retorno imediato excede a
sanção e o investimento — o qual
costuma ser muito superior (vide
valor de anúncio em horário
nobre) à própria condenação, a
ser paga somente após longos
anos de processo.

Cientes dessa deficiência, as
infratoras passam a
contingenciar o ilícito, aferindo
as vantagens econômicas da
infração ao direito das
concorrentes. Infelizmente, a
falta de sanção adequada para
coibir a prática, por vezes,
incentiva empresas pouco
ciosas da ética a enveredar
pelos abusos publicitários.

Victor Moraes de Paula e Vinicius de
Freitas Giron são advogados da área de
contencioso cível de Trench, Rossi e
Watanabe Advogados

Este artigo reflete as opiniões do autor, e
não do jornal Valor Econômico. O jornal
não se responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
i n fo r m a ç õ e s

Receita publica entendimento
sobre arrolamento de bens
Laura Ignacio
De São Paulo

A Receita Federal entende que
o arrolamento de um bem deve
ser mantido ainda que sua pro-
priedade passe a ser de credor fi-
duciário — geralmente institui-
ção financeira —, em razão de
inadimplência do contribuinte.
A justificativa é que, nessa situa-
ção, o contribuinte é obrigado a
oferecer o bem a leilão e o credor
fiduciário, após a venda, deve en-
tregar a diferença entre o valor
de arrematação e o da dívida.

O entendimento está na Solu-
ção de Consulta Interna (SCI) no

22, da Coordenação-Geral de Tri-
butação (Cosit). O arrolamento é
usado para listar patrimônio do
devedor que pode ser indicado

para garantir o débito e evitar a
dilapidação desses bens. A me-
dida é aplicada para dívidas su-
periores a R$ 500 mil.

A dúvida foi levantada pela De-
legacia da Receita Federal em
Goiânia. A empresa envolvida no
caso concreto ofereceu um imóvel
como garantia de um empréstimo
com uma instituição financeira.
Porém, a qual deixou de pagar.

O advogado Maucir Fregonesi
Jr, do escritório Siqueira Castro
Advogados, lembra que arrola-
mento não é penhora, assim o
contribuinte pode vender o bem.
“Porém, na prática, há restrição
de disponibilidade do bem arro-
lado. Por exemplo, já houve blo-
queio de veículo pelo Detran pe-
lo fato dele estar em arrolamento
do Fisco e tivemos que ir à Justiça

para liberá-lo”, diz o tributarista.
O perigo da solução de consul-

ta é o seu impacto sobretudo pa-
ra financiamentos e leasing, se-
gundo Fregonesi. “O que era para
ser um arrolamento acaba em
uma situação de constrição de
p a t r i m ô n i o”, afirma. “Na prática,
nesse caso, o contribuinte pode
entrar com medida judicial para
dispor do saldo apresentando
bens em substituição e o credor
fiduciário pode também ir ao Ju-
diciário alegando impacto de na-
tureza comercial.”

Para Rodrigo Rigo Pinheiro,
do BCBO Advogados Associados,
o que deixa contribuintes e cre-
dores fiduciários inseguros é o
fato de a solução dizer que arro-
lamento não é garantia de débi-
to tributário, mas, ao mesmo

tempo, afirmar que, a partir do
momento que o contribuinte
não conseguir pagar a institui-
ção financeira, o bem deve ser
levado a leilão e o saldo restante
ser entregue ao Fisco. “Isso seria
uma penhora antecipada”, diz.

Para Pinheiro, o bem só pode
ser penhorado por meio de exe-
cução fiscal. A solução de consul-
ta, porém, diz que “embora a ju-
risprudência trate da possibilida-
de de penhora no âmbito da ação
de execução fiscal, deve-se utili-
zar o mesmo raciocínio para arro-
lamentos efetuados no âmbito da
Receita, já que, conforme foi dito,
esse procedimento administrati-
vo é realizado para acompanhar
um patrimônio que possivelmen-
te será indicado como garantia
naquela ação judicial”.

Curtas

Direito do consumidor
O Órgão Especial do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJ-RJ) aprovou resolução que re-
gula o funcionamento das cinco
novas câmaras cíveis especializa-
das em direito do consumidor,
instaladas no dia 2. A Resolução
TJ/OE/RJ no 34 estabelece as regras
de distribuição de processos de
competência originária das câma-
ras cíveis comuns versando sobre
direito do consumidor às 23a , 24a,
25 a , 26a e 27a câmaras cíveis, es-
pecializadas. De acordo com a
norma, está vedada a redistribui-
ção, às câmaras especializadas de
recursos e ações de competência
originária do segundo grau refe-
rentes a processos que, versando
sobre direito do consumidor, te-
nham sido distribuídos antes do
dia 2. A resolução trata ainda da
composição das novas câmaras,
das convocações em caso de afas-
tamento dos desembargadores
designados para os colegiados e
das eventuais substituições.

FLEURY S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº 60.840.055/0001-31 - NIRE 35.300.197.534

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 27 de setembro de 2013, às 10:00h, na sede da Companhia, na Avenida General Valdomiro de Lima, 508,
Jabaquara, cidade de São Paulo/SP, CEP 04344-903, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia: (i) Apreciar pedido de renúncia de membros do Conselho de Administração, (ii) Eleger
membros do Conselho de Administração. Informações Gerais: Documentos à disposição dos Acionistas:
A Companhia informa que disponibilizou nesta data, informações dos candidatos indicados para compor o Conselho
de Administração da Companhia. Os documentos e informações referidos no parágrafo acima encontram-se à
disposição dos senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.
fleury.com.br/ri) e nos sites da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009. Adoção de Voto Múltiplo: Conforme a Instrução CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação
no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo na eleição de
membros do Conselho de Administração é de 5%. Participação na Assembleia: Nos termos do artigo 126 da Lei
das S.A., para participar da Assembleia, o acionista deve observar o seguinte: Comparecer à Assembleia munido
de documento que comprove a sua identidade e titularidade de ações da Companhia emitido pelo custodiante.
Caso não possa comparecer, o acionista poderá ser representado na Assembleia por procurador constituído há
menos de 01 ano, que seja acionista ou administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. Com o objetivo de facilitar os trabalhos da
Assembleia, solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes para a representação na Assembleia a que se
refere este edital de convocação, o comprovante de titularidade das ações e eventual declaração de voto, a critério do
acionista, sejam depositados na sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
com antecedência mínima de 48 horas da data marcada para a realização da Assembleia. Cópia da documentação
poderá ser encaminhada para o e-mail ri@grupofleury.com.br ou por fax: (11) 5014-7671.

José Gilberto Henriques Vieira
Presidente do Conselho de Administração.

Centaurus Holdings S.A.
CNPJ nº 05.867.493/0001-85 – NIRE nº 35300195914

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 29 de agosto de 2013
Lavrada na forma de sumário de acordo com o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

1. Local, Hora e Data: Na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, sala 45, São Paulo, SP, às
10:00 horas do dia 29 de agosto de 2013. 2. Mesa: Presidente: Antonio Sergio Alfano; Secretária: Maria Elizabeth Toledo Pacheco.
3. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e os srs. Luís Fernando Stimer, Silmara Stroparo
e Raul Todão Filho, peritos nomeados para avaliação dos bens a serem conferidos ao capital da Companhia, bem como os repre-
sentantes da Manasa Madeireira Nacional S.A. 4. Aviso de Publicação: Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi
dispensada a publicação da convocação da assembleia geral. 5. Ordem do Dia: (i) aumentar o capital social subscrito, a ser integra-
lizado em bens, com recursos de terceiros; (ii) ratificar a nomeação efetuada pelos administradores ad referendum da Assembleia
Geral dos peritos responsáveis pela avaliação dos bens que serão transferidos à Companhia em aumento de capital; (iii) aprovar
o laudo de avaliação; (iv) aprovar a transferência dos bens ao patrimônio da Companhia em pagamento das ações subscritas;
(v) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social, em consequência das deliberações tomadas. 6. Deliberações: Tomadas, por
unanimidade dos acionistas presentes, esclarecido que o Conselho Fiscal não tem funcionamento permanente e nem foi pedida
sua instalação: (i) Aprovar o aumento do capital subscrito e integralizado, no montante de R$ 29.140,40 (vinte e nove mil, cento
e quarenta reais e quarenta centavos) com emissão de 22 (vinte e duas) ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas,
com recursos de Manasa Madeireira Nacional S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, na Av. Paulista, 2001, 5º andar,
conjunto 506, sala 1, Cerqueira César, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.400.009/0001-11, em bens, ao preço de emissão corres-
pondente ao valor de R$ 1.324,5636 (hum mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco mil seiscentos e trinta e seis milésimos de
centavos) por ação. O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 29.140,40
(vinte e nove mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos), destinados à conta de capital; (ii) As acionistas presentes declararam
renunciar ao seu direito de subscrição; Ratificar a nomeação realizada pelos administradores da Companhia dos peritos, os srs.
Luís Fernando Stimer, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC/PR 037512/O-7 e do RG 4.295.415-2 SSP-PR e inscrito
no CPF/MF nº 601.197.489-91, residente e domiciliado na Rua Augusto Gomes de Oliveira, 601, CEP 85065-130, Guarapuava-
PR; Silmara Stroparo, brasileira, solteira, contabilista, portadora do CRC/PR 041387/O-3 e do RG 6.587.028-2 SSP-PR e inscri-
ta no CPF/MF nº 926.995.029-87, residente e domiciliada na Rua Pedro Alves nº 1119, CEP 85100-970, Guarapuava-PR e Raul
Todão Filho, brasileiro, casado, contabilista, portador do CRC 1SP 120441/0-9, do RG 8.467.449/SSP-SP e inscrito no CPF/MF
nº 811.136.768-68, residente e domiciliado na Rua Tabatinguera nº 140, conjunto 1405, CEP 01.020-901, São Paulo-SP, respon-
sáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação, por valor contábil, dos imóveis rurais devidamente discriminados no Laudo de
Avaliação, Anexo I do Boletim de Subscrição, bens esses de titularidade de Manasa Madeireira Nacional S.A., que serão utilizados
para integralizar a totalidade das ações subscritas em aumento de capital da Companhia. (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação apre-
sentado pelos peritos que, a pedido da administração, já haviam previamente avaliado os bens a serem incorporados ao patrimônio
da Companhia e que avaliaram os referidos bens imóveis pelo valor global de pelo menos R$ 29.140,40 (vinte e nove mil, cento
e quarenta reais e quarenta centavos). A referida avaliação foi aceita pela subscritora Manasa Madeireira Nacional S.A.; (iv) Em
consequência, Centaurus sucede Manasa Madeireira Nacional S.A. em todos os direitos e obrigações inerentes aos bens que
ora lhe foram transferidos; (v) Nos termos do § 3º do artigo 98 da Lei nº 6.404/76, foram autorizadas as declarações suplementares
quanto aos bens ora transferidos por Manasa Madeireira Nacional S.A. à Centaurus Holdings S.A.; (vi) Homologar o aumento de
capital decorrente da subscrição e integralização de todas as novas ações emitidas, aprovando-se, em consequência, a alteração
do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º O capital social é
de R$ 3.300.166,79 (três milhões, trezentos mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), totalmente subscrito e
integralizado em bens e moeda corrente nacional, dividido em 107.171 (cento e sete mil, cento e setenta e uma) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.” 7. Publicações: As publicações previstas em lei serão efetuadas no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no jornal Valor Econômico. 8. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresen-
tados, relativos às deliberações tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da
Companhia. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 29 de agosto de 2013. aa) Antonio Sergio Alfano - Presidente da Mesa; Maria
Elizabeth Toledo Pacheco - Secretária da Mesa. Acionistas presentes: Klabin S.A. - aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral e Antonio
Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Manasa Madeireira Nacional S.A. - aa) Antônio Cavalcanti de Albuquerque Lacombe, Diretor e
Otavio Carvalho Lacombe, Diretor. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 348.678/13-7, em 09/09/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73 - NIRE 35.300.334.345 - Companhia
Aberta - Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Agosto de 2013: Data, Hora e Local: Aos 29 dias

do mês agosto de 2013, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - A. Emílio C. Fugazza. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de financiamento pela
Reno Incorporadora Ltda., sociedade controlada pela Companhia, bem como a outorga de fiança pela Companhia para garantia do referido
financiamento, nos termos do Artigo 17, XXIII, do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após exame e discussão, os membros do
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 17, XXIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a
contratação pela Reno Incorporadora Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi nº 299, Indianópolis,
CEP 04523-010 (“Reno”), sociedade controlada pela Companhia, de financiamento junto ao Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), no valor total
de R$ 69.562.914,42, para viabilizar a construção do empreendimento EZ Mark, bem como a outorga de fiança, pela Companhia, para garantia
das obrigações a serem assumidas pela Reno junto ao Bradesco, decorrentes do contrato de financiamento. Esclarecimentos: Foi autorizada
a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Mesa: [Ernesto Zarzur] - Presidente, [A. Emlio C. Fugazza] - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de
Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco, Gustavo Junqueira, Flavio Ernesto Zarzur e Silvio Ernesto Zarzur. Certifico
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de agosto de 2013. A. Emílio C. Fugazza - Secretário. JUCESP nº
348.124/13-2 em 6/9/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO TÉCNICA E PREÇO N.º 06/2013
Encontra-se aberta na Universidade Federal de São Paulo a Concorrência
Pública do Tipo Técnica e Preço nº 06/2013, destinado a Contratação de
empresa especializada em planejamento para elaboração do plano diretor de
infraestrutura do campus Baixada Diadema da UNIFESP, conforme
especificações em edital. Abertura dia 30/10/2013, às 10:00 horas. Os
interessados poderão examinar o edital e seus anexos no site:
www.comprasnet.gov.br.

Pedro Fiori Arantes
Presidente da Comissão Especial de Licitações

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO TÉCNICA E PREÇO N.º 05/2013
Encontra-se aberta na Universidade Federal de São Paulo a Concorrência
Pública do Tipo Técnica e Preço nº 05/2013, destinado a Contratação de
empresa especializada em planejamento para elaboração do plano diretor de
infraestrutura do campus Baixada Santista da UNIFESP, conforme
especificações em edital. Abertura dia 25/10/2013, às 10:00 horas. Os
interessados poderão examinar o edital e seus anexos no site:
www.comprasnet.gov.br.

Tania Mara Francisco
Presidente da Comissão Especial de Licitações

Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
CNPJ/MF: 10.328.517/0001-68, NIRE: 3530041486-1

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 17 de Julho de 2013.
Data, Hora e Local: 17/07/2013, às 10hrs, sede. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da
totalidade dos acionistas.Mesa: Presidente - Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia; Secretária - Renata Catelan
P. Rodrigues. Ordem do Dia e Deliberações: Deliberar sobre aval da Companhia em operações financeiras realizadas por
sua subsidiária Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.: Após considerar a opinião favorável do Conselho de
Administração, por unanimidade, foi aprovado (a) o aval da Companhia, na proporção de 50% do total de R$5.155.857,00
para as seguintes operações financeiras realizadas entre o Banco Alfa de Investimento S.A. e a subsidiária da Companhia,
a Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.: (i) Empréstimo Finame, no valor total de R$ 196.200,00, visando o
financiamento de uma grade aradora; (ii) Empréstimo Finame, no valor total de R$ 81.900,00, visando o financiamento
de um guindaste; (iii) Empréstimo Finame, no valor total de R$ 602.100,00, visando o financiamento de tratores; e (iv)
Empréstimo Finame, no valor total de R$ 4.275.657,00, visando o financiamento de silos; e (b) Autorizar a administração
da Companhia a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à implementação das aprovações
deliberadas acima. Encerramento: Ata lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 17/07/13. Rosa
Evangelina M. Penido Dalla Vecchia, Presidente; Renata Catelan P. Rodrigues, Secretária; Acionistas presentes: Rosa
Evangelina M. Penido Dalla Vecchia; Eduardo Caldas Dalla Vecchia; Eduarda Penido Dalla Vecchia; Caio Penido Dalla
Vecchia; Pelerson Penido Dalla Vecchia. Jucesp nº 296.968/13-4 em 02/08/2013. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO Nº 377/2013

A Universidade Federal de São Paulo fará realizar pregão eletrônico
destinado à contratação de empresa especializada em confecção,
fornecimento e montagem de comunicação visual para o Campus
Guarulhos e Osasco. Total de itens licitados: 13. Edital: de 16/09/2013,
das 08h00 às 17h00. Endereço: Estrada do Caminho Velho, 333,
Pimentas – Guarulhos/SP. Entrega das propostas: a partir de
16/09/2013, às 10h00, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
propostas: 27/09/2013, às 10:00h, no site www.comprasnet.gov.br.

CARLAA. DOS SANTOS SOBRAL
Pregoeira

TPI-Triunfo Participações e Investimentos S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n° 03.014.553/0001-91 - NIRE: 35.300.159.845
FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (a “Companhia”) (BOVESPA: TPIS3), em atendimento ao disposto na Instrução
CVM nº 358/02 e demais disposições legais vigentes, informa que concluiu, hoje, dia 12 de setembro de 2013, a aquisição
de terreno de 185.881,56 metros quadrados, e eventuais direitos decorrentes, localizado em Santos, no estado de São
Paulo, pelo valor de R$20.596.585,00. Parte da área adquirida será incorporada à Vetria Mineração, da qual a Triunfo detém
15,78%, e o restante será destinada ao desenvolvimento de novos projetos, dando continuidade à estratégia da Triunfo de
expandir suas operações. São Paulo, 12 de setembro de 2013. Sandro Antonio de Lima-Diretor de Relações com Investidores

FATO RELEVANTE
Porto Alegre, 12 de setembro de 2013 - A Forjas Taurus S.A. (“Companhia” ou “Taurus”) listada no Ní-
vel 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), nos termos e para os fins do disposto no §4° do
artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de
2002, vem informar aos seus Acionistas e ao mercado em geral que concluiu a revisão das condições
do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), relativo à alie-
nação da controlada Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda., por meio da assinatura de aditivo ao Contrato,
nesta data, em complemento ao Fato Relevante publicado em 14 de agosto de 2013.
Após a avaliação dos termos avençados originalmente, comparativamente a situação à época e da atu-
al condição industrial da Taurus e da Compradora, as Partes repactuaram o preço de venda e as con-
dições de pagamento, ajustando-o para o valor global de R$ 57.520.000,00.
Embora tratando-se de evento não - recorrente, a celebração do aditivo poderá fazer surgir ou não a
necessidade de renegociação preventiva de covenants (obrigações) financeiros de debêntures, em-
préstimos e certificados de recebíveis imobiliários. A Taurus acredita que obterá sucesso em todas es-
sas repactuações. O robusto caixa da Companhia permite que assumamos de forma confortável o ce-
nário de recompra ou pagamento desses compromissos.
Oportunamente anunciaremos a data esperada para divulgação das informações trimestrais do 2º tri-
mestre de 2013, a realização da áudio conferência, bem como quaisquer outras informações neces-
sárias ou úteis sobre a Companhia, por meio da divulgação de Fatos Relevantes ou Comunicados ao
Mercado.

Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores

FORJAS TAURUS S.A.

COMPANHIAABERTA BRASILEIRA
CNPJ nº 92.781.335/0001-02 • NIRE nº 43 3 0000739 1

FORJAS TAURUS S.A.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set.  2013, Legislação & Tributos, p. E2.




