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ABAIXO:

Observação:
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Nº de Páginas
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Capa Nº Páginas

SECRETÁRIO GERAL

Jorge Paulo Magdaleno Filho 

Deferido em 02/05/2022 e arquivado em 03/05/2022

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029269-1
Tipo Jurídico

Sociedade anônima
Porte Empresarial

Normal

JUCERJA
Útimo arquivamento:
00004549639 - 21/10/2021
NIRE: 33.3.0029269-1
MGE TRANSMISSAO SA 

Boleto(s): 

Hash: 7AF2ACFE-D4A8-4DF5-9AEC-6C8BCC654B5C

Orgão Calculado Pago

Junta 676,00 676,00

DNRC 0,00 0,00

Nº do Protocolo

00-2022/343027-7

TERMO DE AUTENTICAÇÃONome

MGE TRANSMISSAO SA
Código Ato Eventos

008 Cód Qtde. Descrição do Ato / Evento
999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
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Código 
do Ato

00-2022/343027-7

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029269-1
Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

29/04/2022 15:02:00

JUCERJA
Último arquivamento:

MGE TRANSMISSAO SA

NIRE: 33.3.0029269-1

Boleto(s): 104008152
Hash: 7AF2ACFE-D4A8-4DF5-9AEC-6C8BCC654B5C

00004549639 - 21/10/2021

0 0 - 2 0 2 2 / 3 4 3 0 2 7 - 7 

Orgão Calculado Pago
Junta 676,00 676,00
DREI 0,00 0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MGE TRANSMISSAO SA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

008

Código 
Evento Descrição do ato / Descrição do eventoQtde.

999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome: Filipe dos Santos de Oliveira

Assinatura:  ASSINADO DIGITALMENTE
O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem 
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade 
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Telefone de contato: 2169182424

E-mail: fsanoliveira@hotmail.com

Tipo de documento: Digital

Data de criação: 29/04/2022

Data da 1ª entrada:

Rio de Janeiro

Local

29/04/2022
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MGE TRANSMISSÃO S.A. 

NIRE 33.3.0029269-1 

CNPJ/MF 11.638.929/0001-67 

 (“Companhia”) 
 

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 37ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

I. Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2022, às 13:30 horas, em ambiente virtual, em razão das medidas de 

isolamento que visam conter a proliferação do novo Coronavírus – Covid-19. 

 

II. Quórum: Presentes as Acionistas representando a totalidade do capital social. 

 

III. Convocação: Dispensada a publicação dos avisos às Acionistas e dos editais de convocação nos termos do 

Artigo 124, § 4°, da Lei n°. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento das Acionistas representando a 

totalidade do capital social. 

 
IV. Publicações: Na forma prevista no artigo 289 da Lei 6.404/1974, cuja redação foi alterada pela Lei n°. 

13.818/2019, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 

2021 e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados na versão impressa do jornal Diário 

do Acionista, no periódico correspondente aos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2022, e 1° e 2 de março de 

2022, nas páginas 9, 10 e 11, bem como na versão eletrônica do referido jornal, localizada através do seguinte 

endereço eletrônico: https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2022/02/26_02_2022_-

_MGE_TRANSMISSAO_S_A_-__CNPJ_11638929000167_-_DEMONSTRACOES_FINANCEIRAS.pdf 

 

V. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Marcela Britto Correa Figueiró e 

secretariados pelo Sr. Filipe Santos Oliveira. 

 

VI. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: discussão e aprovação (a) das contas dos administradores, 

do Balanço Patrimonial e das respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021, 

auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, bem como do Relatório de Administração; (b) sobre a destinação 

do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (c) pagamento de dividendos. II. Em Assembleia 

Geral Extraordinária: discussão e aprovação (a) da remuneração global anual dos administradores da 

Companhia. 
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VII. Deliberações: 

Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

(a) Aprovar, conforme recomendação deliberada pelos membros do Conselho de Administração na 141ª 

RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, por unanimidade dos presentes, sem reservas ou 

restrições, as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021; 

(b) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 141ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, a destinação do 

Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 

76.060.724,74, por meio da constituição de: (i) absorção de prejuízos de exercícios anteriores; (ii) 

reserva legal; (iii) dividendos obrigatórios; e (iv) reserva de lucro, conforme descrito a seguir: 

(i) R$ 13.061.739,32, para absorção de prejuízo de exercícios anteriores; 

(ii) R$ 3.149.949,27, para Reserva Legal; 

(iii) R$ 14.962.259,04, a título de dividendos obrigatórios, correspondente a 25% do Lucro Líquido 

ajustado do exercício de 2021, a ser pago às Acionistas tão logo a situação financeira da 

Companhia permita; e 

(iv) R$ 44.886.777,11, para a conta de Reserva de Lucros, conforme proposta da Administração. 

 

(c) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 141ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, o pagamento de 

até R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais), a título de dividendos obrigatórios, 

sendo R$ 6.461.815,46 (seis milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e quinze reais e 

quarenta e seis centavos) constituídos em exercícios anteriores, não pagos até a presente data, e R$ 

10.038.184,54 (dez milhões, trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos) deduzidos dos dividendos obrigatórios constituídos no exercício de 2021, a ser realizado até 

31 de dezembro de 2022, caso o caixa da Companhia permita. 
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Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(a) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 141ª RCA, a remuneração global anual dos Administradores da 

Companhia para o exercício social de 2022, no limite de R$ 492.745,65 (quatrocentos e noventa e 

dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), resultado da correção 

monetária do pró-labore praticado no ano anterior pela variação do IPCA no período.  

(a.1) Além do pagamento do pró-labore, os Diretores da Companhia farão jus ao Seguro 

Saúde/Odontológico, Seguro de Vida, Ticket Alimentação/Refeição e ao pagamento das passagens 

aéreas para o exercício de suas atividades na sede ou nas filiais da Companhia. Caso o Diretor não 

seja aceito nos contratos de seguro (vida e saúde/odontológico) ou opte por contratá-los de forma 

direta, as referidas despesas poderão ser reembolsadas pela Companhia, mediante a comprovação 

da respectiva despesa, cujo limite será o valor praticado pelos seguros contratados pela Companhia 

para segurados na faixa etária do respectivo Diretor. 

(a.2) Todos os Administradores, Conselheiros e Diretores estão cobertos pelo Seguro de 

Responsabilidade Civil (D&O), cujos custos serão suportados pela Companhia. 

(a.3) Em conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas em vigor, registra-se a 

recomendação ao Conselho de Administração para que este, na individualização dos valores 

referentes à remuneração anual dos administradores, atribua aos seus membros remuneração 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração base do Diretor Administrativo-Financeiro. 

 

VIII. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela pudesse fazer 

uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, na 

forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1°, da Lei n°. 6.404/76, que, após lida e aprovada, foi assinada 

por todos os presentes.  
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IX. Assinaturas: Sra. Marcela Britto Correa Figueiró, Presidente da Mesa; Sr. Filipe Santos Oliveira, 

Secretário da Mesa; Acionistas: p. Furnas Centrais Elétricas S.A. e p. Gebbras Participações LTDA. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

Marcela Britto Correa Figueiró 

                         Presidente da Mesa 

__________________________________ 

                      Filipe Santos Oliveira 

                         Secretário da Mesa 

 

 

Acionistas: 

 

 

_________________________________ 

Furnas - Centrais Elétricas S.A. 

__________________________________ 

Gebbras Participações LTDA. 

 

FILIPE DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por 

FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

Dados: 2022.04.04 17:35:33 -03'00'

CLAUDIA DE 

BARROS 

COTIA:5531

8142753

Assinado de forma 

digital por CLAUDIA 

DE BARROS 

COTIA:55318142753 

Dados: 2022.04.10 

11:11:00 -03'00'

CAIO POMPEU DE 

SOUZA BRASIL 

NETO:9529404077

8

Digitally signed by 

CAIO POMPEU DE 

SOUZA BRASIL 

NETO:95294040778 

Date: 2022.04.10 

11:28:52 -03'00'

MARCELA BRITTO 

CORREA 

FIGUEIRO:94594686087

Assinado de forma digital por 

MARCELA BRITTO CORREA 

FIGUEIRO:94594686087 

Dados: 2022.04.14 12:00:20 -03'00'

MARCELA BRITTO 

CORREA 

FIGUEIRO:94594686087

Assinado de forma digital por 
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FIGUEIRO:94594686087 

Dados: 2022.04.14 12:00:52 
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USO DA RECEITA

STF envia à PGR notícia-crime
contra Flávio Bolsonaro 
O

ministro do STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral)  Ricardo Le-

wandowski enviou notícia-cri-
me contra o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), filho
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), à PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República). O parlamen-
tar é acusado de ter mobilizado
servidores da Receita Federal a
fim de tentar encontrar provas
de que suposto vazamento de
dados pessoais dele tenha da-

do início às investigações sobre
esquema de desvio de salário
de assessores na Alerj (Assem-
bleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro).

O filho do presidente Jair Bol-
sonaro teria buscado a ajuda da
Receita para tentar reunir pro-
vas com o intuito de anular as
investigações da suspeita de que
ele tenha liderado uma organi-
zação criminosa para recolher
parte do salário de seus ex-fun-
cionários em benefício próprio.

A prática, conhecida como
"rachadinha", consiste na exi-
gência feita a assessores parla-
mentares de entregarem parte
de seus salários ao parlamentar.

A Receita não confirma a
apuração realizada a pedido de
Flávio.

Mas documentos obtidos
pelo jornal Folha de S.Paulo
por meio da Lei de Acesso à In-
formação mostram que, de ou-
tubro de 2020 a fevereiro de
2021,  o órgão deslocou dois

auditores fiscais e três analis-
tas tributários para fazer a apu-
ração.

Em petição entregue ao então
secretário especial da Receita,
José Barroso Tostes Neto, o se-
nador afirma ainda que a supos-
ta violação da qual teria sido ví-
tima representa um "imenso ris-
co à estabilidade das mais diver-
sas instituições do país", entre
elas a Presidência da República
e a Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro.

Ocupação de
leitos para
Covid foi de
61% em janeiro

O Boletim Covid-19 de fe-
vereiro da ANS (Agência Na-
cional de Saúde Suplementar)
mostrou que proporção de lei-
tos destinados para atendi-
mento à doença nos hospitais
da amostra voltou a crescer,
interrompendo a tendência de
queda observada desde abril
de 2021. O material com dados
sobre o comportamento do se-
tor de planos de saúde durante
a pandemia foi publicado nes-
ta sexta-feira.

"A ocupação de leitos de
UTI para casos de Covid-19
apresentou aumento significa-
tivo em janeiro de 2022, pas-
sando de 44% para 61%. Já a
ocupação de leitos de UTI para
demais procedimentos man-
tém tendência de estabilidade
que vem sendo observada des-
de março de 2021, tendo fica-
do em 75% no mês de janeiro",
informou a ANS. As informa-
ções são da Agência Brasil.

A taxa mensal geral de
ocupação de leitos, que en-
globa tanto atendimento à
Covid como demais procedi-
mentos, ficou em 73% em ja-
neiro de 2022.

ANS

Moraes bloqueia perfis do Telegram
e ameaça retirar aplicativo do ar
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), ameaça em decisão
dada nesta sexta-feira, bloquear
o Telegram pelo prazo inicial de
48 horas, além de aplicar multa
ao aplicativo de mensagens de
origem russo, caso não haja a
suspensão de alguns perfis de
usuários.

O alerta vem em despacho
em que Moraes pede bloqueio
de alguns perfis na plataforma, o
que deverá ocorrer no prazo de
até 24 horas. O ministro é relator
do inquérito sobre as milícias
digitais na Corte.

"A efetivação da determina-
ção judicial de bloqueio (dos
perfis) deverá ocorrer no prazo
máximo de 24 horas, sob pena
de suspensão dos serviços do

Telegram no Brasil, pelo prazo
inicial de 48 horas", diz o minis-
tro na decisão.

Ele também estipula multa
diária de R$ 100 mil por perfil in-
dicado e não bloqueado no pra-
zo fixado. O ministro pede o en-
caminhamento urgente da deci-
são à Polícia Federal. O Painel
não conseguiu esclarecer quais
são os perfis com pedido de blo-
queio, nem o número.

O Telegram, bastante usado
por bolsonaristas, não tem sede
no Brasil, apenas um escritório
de representação comercial no
Rio de Janeiro, como revelou a
Folha.

Um projeto de lei em tramita-
ção no Congresso prevê que ele
seja suspenso caso não colabore
com as autoridades brasileiras.
Também pode haver uma deci-
são judicial nesse sentido.

BOLSONARISMO

Na 4a troca de 
direção, PF vira joguete 
no governo Bolsonaro

CASA DA MÃE JOANA

MARIANNA HOLANDA E
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL) trocou
nesta sexta-feira o diretor-ge-
ral da Polícia Federal.

Em edição extra do Diário
Oficial da União, saiu a exone-
ração de Paulo Gustavo Maiu-
rino e a nomeação de Márcio
Nunes de Oliveira.

A troca surpreendeu auxi-
liares palacianos e aliados do
governo. Segundo a Folha
apurou, trata-se de uma esco-
lha do ministro da Justiça, An-
derson Torres. A PF está sob
sua alçada na pasta.

Nunes era, até então, se-
cretário-executivo de Torres.
No Twitter ,  o  ministro  da
Just iça,  Anderson Torres,
disse que Maiurino irá assu-
mir o comando da Secretaria
Nacional de Política sobre
Drogas.

A troca no comando da PF é
uma demonstração de força
do ministro, que entrou no go-
verno em março do ano passa-
do, quando André Mendonça
deixou a pasta. Torres era se-
cretário de Segurança Pública
do governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha.

Com a mudança, será o
quarto diretor-geral que assu-
me a corporação e a quinta
nomeação do presidente.
Houve ainda um delegado que
chegou a ser nomeado, mas
não assumiu. Bolsonaro ten-
tou colocar o aliado Alexandre
Ramagem no cargo, mas foi
impedido pelo STF (Supremo
Tribunal Federal).

Neste mês de fevereiro de
2022, uma decisão de Maiuri-
no de rebater declarações do
ex-ministro e presidenciável
Sergio Moro (Podemos) em-
purrou a instituição para den-
tro do debate eleitoral.

Lula dá aval a Otto
Alencar, PT se rebela
e pressiona Wagner 

BAHIA

CATIA SEABRA E JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

No mesmo dia em que o se-
nador Jaques Wagner infor-
mou à bancada petista que não
quer ser candidato na eleição
deste ano, o senador Otto Alen-
car (PSD) indicou a aliados que
até poderá aceitar a missão de
concorrer ao Governo da Ba-
hia, desde que tenha estrutura
e a base unificada em torno de
seu nome.

O senador do PSD já tem o
aval do ex-presidente Lula (PT),
que afirmou que Otto pode ser
candidato ao que quiser que te-
rá o seu apoio. Mas enfrenta as
arestas de uma base que rachou
após recuo de Wagner e a deci-
são do governador Rui Costa
(PT) de ser candidato ao Sena-
do. A aliados Otto tem lembrado
a necessidade de unidade e or-
ganização para lançamento de
uma candidatura dessa magni-

tude. E tem repetido que não se
preparou para ser candidato a
governador, mas sim a senador.

Para piorar o cenário, parte
da bancada do PT iniciou uma
rebelião contra a candidatura de
Otto, com declarações públicas
que reafirmam o nome de Ja-
ques Wagner ao governo.

Wagner anunciou nesta
quinta-feira em reunião com
deputados federais e estaduais
do PT que não quer ser candida-
to -seu mandato no Senado vai
até fevereiro de 2027. Dias antes,
ele já havia anunciado sua deci-
são ao ex-presidente Lula.

A conversa com os deputa-
dos gerou reações duras, com
declarações públicas contra a
candidatura de Otto: "Eu acho
que essa tese é uma grande bar-
beiragem política, no meu pon-
to de vista. O nome que unifica
todos os partidos é o de Wag-
ner", disse o deputado federal
Valmir Assunção (PT).

Nota

RANDOLFE TENTA REAPROXIMAR LULA DE MARINA

Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que
entrou na coordenação da pré-campanha de Lula, é reaproximar o
ex-presidente de Marina Silva (Rede-AC). Ele pretende mediar uma
conversa entre os dois nas próximas semanas. O petista e Marina
se afastaram depois que ela pediu demissão do Ministério do Meio
Ambiente, no segundo governo Lula, e passou a fazer oposição ao
governo. A ambientalista chegou a ser duas vezes candidata à
Presidência da República contra Dilma Rousseff. A Rede deve
formar uma federação com o PSOL, e se juntar em uma coligação
de apoio a Lula já no primeiro turno. Marina, no entanto, tem
deixado claro que não pretende apoiar Lula já na primeira rodada
das eleições. Mesmo assim, Randolfe acha importante que ela e o
ex-presidente dialoguem.

PF descobre esquema que
clonou 3.300 viaturas do EB

Uma investigação da Polícia
Federal fez com que 95 servido-
res do Detran, sendo 85 de São
Paulo, fossem afastados de suas
funções, sob a suspeita de terem
contribuído para clonagem de
10 mil veículos, sendo 3.300 do
Exército brasileiro.

A investigação da PF aponta
que as fraudes veiculares, consi-
deradas crimes federais, gera-
ram um prejuízo de R$ 500 mi-
lhões.

O Detran de São Paulo afir-
mou, em nota, ter afastado todos
os servidores assim que infor-
mado sobre as supostas irregula-
ridades.

Além dos profissionais, tam-
bém foram inativados 20 despa-
chantes e suspensos os serviços
de uma empresa responsável
por realizar laudos de vistoria
para o órgão.

A PF afirma investigar desde o
fim de 2020 supostas clonagens
de veículos, com suspeitos em 11
estados. Foram cumpridos, na
quinta-feira passada, 82 manda-
dos de busca e apreensão, além
de seis de prisão. A ação contou
com apoio da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal).

Ao todo, cinco pessoas foram
presas até o momento. Os locais

das detenções não foram infor-
mados. Carros de luxo, dinheiro
e documentos também foram
apreendidos. A instituição inves-
tiga a origem deles.

O delegado da Polícia Federal
Elmer Coelho Vicenzi afirmou
que o Exército ajudou a identifi-
car as viaturas operacionais em-
placadas indevidamente.

O policial explicou que a frau-
de ocorre na fase de pré cadastro
de veículos, quando saem da fá-
brica.

"O veículo sai da fábrica e re-
cebe um número de chassi, aí
entra no banco de dados do Re-
navam (Registro Nacional de
Veículos Automotores). Contu-
do, quando o veículo é vendido,
exportado, ou adquirido pelo
Exército, por exemplo, a alimen-
tação com dados ao Renavam é
interrompida. Ou seja, os crimi-
nosos usam essa brecha para ob-
ter o número dos chassis e usam
eles para 'esquentar' (legalizar)
outros veículos, em alguns casos
roubados", explicou em coletiva
de imprensa nesta quinta.

A suposta participação dos
funcionários do Detran, apon-
tam as investigações, seria justa-
mente em contribuir para a clo-
nagem deste tipo de veículo

mencionado pelo delegado.
Os suspeitos, ainda de acor-

do com as investigações, faziam
o abatimento ilegal dos veícu-
los –sendo a maioria caminho-
netes– e os emplacavam indevi-
damente.

Com isso, eles conseguiam
abatimento entre R$ 30 mil e R$
40 mil, vendendo em seguida os
veículos, sem recolhimento de
impostos.

Dos R$ 500 milhões de prejuí-
zos estimados pela PF, cerca de
R$ 35 milhões já foram recupera-
dos, em dez meses de trabalho.

Além dos 85 funcionários do
Detran afastados de São Paulo,
também foram demovidos de
seus cargos, a pedido da Justiça,
outros sete em Tocantins, além
de três em Minas Gerais.

Os suspeitos poderão respon-
der pelos crimes de inserção de
dados falsos, financiamento
fraudulento, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa.

Os mandados de busca e
apreensão, assim como os de
prisão, foram cumpridos por 400
agentes federais em São Paulo,
Minas Gerais, Tocantins, Pará,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Pa-
raíba, Ceará, Paraná, Pernambu-
co e Maranhão.

DETRAN
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Presidência da República

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplifcação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MGE TRANSMISSAO SA, NIRE 33.3.0029269-1, PROTOCOLO 

00-2022/343027-7, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004871108, FOI 

ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome

104.698.767-43 FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral
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