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ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA
Processo: 128-002.386/2014 - SEI/DF; Embargos de Declaração n.º 117/2019;
Embargante: MATABOI ALIMENTOS S.A. Advogada: Débora Monteiro Spirandeli
-OAB/MG 160.845; Representante da Fazenda: Procurador Edvaldo Nilo de
Almeida; Relatora: Conselheira Rosemary Carvalho Sales; Data do Julgamento: 4 de
dezembro de 2020.
ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA Nº 130/2020
EMENTA: ICMS. LEI Nº 1.254/1996. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI Nº
4.567/2011.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. Não restando comprovada a contradição no Acórdão recorrido,
na forma suscitada pela Embargante, impõe-se negar provimento aos Embargos de
Declaração, sobretudo quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida
por ocasião do julgamento atacado e devidamente inserta na decisão em comento,
bem como quando a Embargante demonstra ter entendido plenamente a conclusão
levada a efeito pelo Colegiado Embargado, não prosperando o suposto vício arguido.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: Acorda a 2.ª Câmara do TARF, à unanimidade, em conhecer dos
Embargos, para, também à unanimidade, negar-lhes provimento, nos termos do voto
da Cons. Relatora, devendo ser aplicado o disposto no § 2.º do art. 96 da Lei n.º
4.567/2011, caso sejam opostos novos Embargos com o mesmo objeto.
Sala das Sessões, Brasília/DF,07 de dezembro de 2020
ROMILSON AMARAL DUARTE Presidente
ROSEMARY CARVALHO SALES Redatora

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 14 de janeiro de 2021
Em atendimento à Lei 3.184, de 29 de agosto de 2003, o Presidente da Companhia
de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan, no uso de suas atribuições,
informa que a previsão orçamentária para o exercício de 2021, na rubrica
"Publicidade e Propaganda - Institucional", código 04.131.8203.8505.0029, é de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para serviços de terceiros, estando reservado o
valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para publicação de matéria legal desta
Companhia no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
JEANSLEY LIMA

BANCO DE BRASÍLIA S/A
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
ACIONISTAS DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., INICIADAS NO DIA 31.07.2020
E CONCLUÍDAS EM 03.08.2020
INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
Nº 00.000.208/0001-00 NIRE: 53300001430
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, de forma
exclusivamente digital, considerando-se, portanto, na sede social do BRB-BANCO DE
BRASÍLIA S.A., situada no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “E”, Edifício Brasília,
4º andar, Brasília/DF, reuniram-se, em primeira convocação, seus acionistas
representando mais de dois terços do capital social, conforme registro eletrônico de
presenças, na forma do art. 21-C, inciso III e § 1º, da Instrução CVM nº 481/2009. Aberta
a reunião convocada para esta data e hora, tomou assento à mesa o Dr. JULIÃO
SILVEIRA COELHO, representante do Acionista Controlador, o Distrito Federal, que
procedeu à composição da mesa, tendo sido aclamado Presidente da Assembleia,
denominado doravante Presidente. O Presidente esclareceu que, para organização dos
trabalhos, encaminhará as proposições dispensando a votação nominal, considerando-se a
ausência de manifestação do acionista como voto favorável ao encaminhamento
apresentado pelo controlador. Logo após, declarou instalada a Assembleia Geral
Ordinária, designando a mim, Gustavo Santos de Carvalho, acionista, para tomar assento
à mesa e exercer a função de Secretário. Iniciando os trabalhos, passou-se à Ordem do
Dia, conforme Edital de Convocação das Assembleias, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal e no Correio Braziliense, nos dias 16, 17 e 20-07-2020, com o seguinte
teor: “BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. CNPJ:00.000.208/0001-00 ASSEMBLEIAS
GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS EDITAL DE
CONVOCAÇÃO O Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A.
convida os senhores Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária que serão realizadas de modo exclusivamente digital, por meio da
disponibilização de sistema eletrônico, às 10 horas do dia 31 de julho de 2020, com a
seguinte ordem do dia: 1 - Quanto à Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento
do Relatório da Administração e examinar, para deliberação, contas, balanço,
demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e
resumo do relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31-122019; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2019 e a
distribuição dos dividendos; c) deliberar acerca do aumento do Capital Social da
Sociedade, com a utilização do saldo da Reserva para Margem Operacional; d) eleger os
membros do Conselho de Administração; e) eleger os membros do Conselho Fiscal. 2 Quanto à Assembleia Geral Extraordinária: a) deliberar sobre proposta de remuneração
global dos administradores do BRB-Banco de Brasília S.A.; b) deliberar sobre proposta
de fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal; c) deliberar sobre o
desdobramento das atuais36.304.650 ações escriturais, sem valor nominal, representativas
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do capital social, sendo28.014.650 ações ordinárias e 8.290.000 ações preferenciais em
900% (novecentos por cento) – em consequência, os acionistas receberão 9 (nove) novas
ações para cada 1(uma) ação da mesma espécie de que forem titulares; d) deliberar sobre
o aumento do limite do capital autorizado, proporcionalmente ao desdobramento em
900% das ações, para que a Companhia fique autorizada a aumentar o capital social, por
deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária,
até o limite de720.000.000 (setecentos e vinte milhões) ações, observada a proporção
máxima entre espécies de ações estabelecidas pela legislação e regulamentação vigente.
e) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social a fim de (i) consignar a nova composição
do capital social no artigo 13, “caput”; (ii) consignar o novo limite do capital autorizado
no § 1º do artigo 13. Instruções Gerais: Em decorrência da pandemia do COVID-19,
conforme autorizado pela Medida Provisória nº 931/2020 e pela Instrução CVM nº
481/2009 e alterações posteriores, além da participação de voto a distância por meio da
B3 – Brasil, o BRB– Banco de Brasília disponibilizará plataforma digital para que os
acionistas possam participar das Assembleias Gerais e exercer o seu direito de voto. Para
participação e deliberação nas Assembleias Gerais, os acionistas devem observar as
orientações dispostas no documento “Orientações aos Acionistas”, disponível no site de
Relações com Investidores do BRB, na seção “Documentos de Assembleias”
(http://ri.brb.com.br/informacoes-aosinvestidores/documentos-entregues-a-cvm/),
assim
como as dispostas a seguir: a) Excepcionalmente será dispensado o depósito dos
instrumentos de mandatos na sede do BRB-Banco de Brasília S.A. Os instrumentos de
procuração, de identificação e comprovante de titularidade das ações de emissão da
Sociedade serão recebidos por meio do endereço eletrônico ri@brb.com.br em até 2
(dois) dias úteis antes da realização das Assembleias. b) A participação remota ocorrerá
mediante cadastramento prévio realizado até o dia 29-07-2020, que deve ser solicitada ao
endereço eletrônico ri@brb.com.br. c) Em conformidade com a Instrução nº 165/1994 da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será de 5% (cinco por cento) o percentual
mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na
eleição dos membros do Conselho de Administração. O requerimento deverá ser
formulado ao Diretor-Presidente do Banco de Brasília até 48 horas antes da Assembleia.
d) Caso opte pelo voto a distância, até o dia24-07-2020 (inclusive), deverá transmitir
instruções de preenchimento, enviando o boletim de voto a distância para o endereço
eletrônico ri@brb.com.br, conforme procedimentos descritos no Boletim e
disponibilizado pelo banco. Para informações adicionais, observaras regras previstas na
Instrução CVM nº 481/2009. e) A documentação relativa às propostas a serem apreciadas
está disponível na sede do BRB – Banco de Brasília S.A., na Gerência de Relações com
Investidores, 8º andar do Edifício Brasília, no SBS Quadra 01, Bloco “E”, Brasília/DF, na
página de relações com investidores (http://ri.brb.com.br) e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Brasília – DF,
15 de julho de 2020. Nelson Antônio de Souza Presidente do Conselho de
Administração”. Em prosseguimento aos trabalhos, passou-se à pauta da Assembleia
Geral Ordinária. Cuidando inicialmente do item 1 “a” da Ordem do Dia, o Presidente pôs
em discussão o Relatório da Administração, contas, balanços, demonstrações financeiras,
pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de
2019 (Nota Executiva Dirfi/Sucon/Gedac – 2020/001, de 12/02/2020), publicados no
Diário Oficial do Distrito Federal, em 30/03/2020, e no Correio Braziliense, em
28/03/2020. O controlador opinou pelo acolhimento integral dos pronunciamentos da
Controladoria-Geral do Distrito Federal, expressos no Relatório de Auditoria nº 10/2020DAESP/COAUC/SUBCI/CGDF, inclusive com as ressalvas destacadas nos itens 1.1 a
1.13e 2.1 a 2.2. Indicou a necessidade de instauração de procedimentos administrativos
para a apuração de cada uma das irregularidades indicadas e identificação dos respectivos
responsáveis. Informou a necessidade de extração de cópia integral do Processo e
encaminhamento para a Controladoria, com indicação da existência de ressalvas no
relatório. O acionista Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa solicitou que fosse
informado o teor das irregularidades dos itens 1.1 a 1.13 e 2.1 a 2.2. O acionista Sérgio
Feijão Filho questionou se era considerado presente e sua dúvida foi esclarecida pelo
Secretário da Mesa. Em seguida, o acionista Sérgio Feijão Filho consignou seu voto
favorável a todas as matérias. O Presidente disponibilizou o relatório de auditoria com a
indicação das irregularidades, sugerindo a leitura individual por cada um dos acionistas.
O acionista Romes Gonçalves Ribeiro informou que solicitaria acesso ao documento à
Secretaria e registrou sua abstenção. O Presidente solicitou que conste em ata que o
Relatório completo será disponibilizado junto ao voto. O acionista Gustavo Santos de
Carvalho registrou antecipadamente sua abstenção quanto a todos os itens. O acionista
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa registrou sua abstenção, por não ter
conhecimento prévio do Relatório. A Associação dos Empregados do Banco de Brasília
registrou sua abstenção. O Presidente da Mesa suspendeu a deliberação acerca do item
para retomá-lo ao final da Assembleia, a fim de possibilitar a leitura do Relatório pelos
acionistas. Passou-se ao item 1 “b” da Ordem do Dia, referente à proposta da Diretoria de
destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício de 2019 (Nota
Executiva Dirfi/Sucon/Gecoc –2020/003, de 20/01/2020). O acionista controlador
informou que a questão foi examinada pela Nota Técnica nº 46/2020SEEC/SPLAN/SEST-DF e orientou o voto favoravelmente quanto à constituição de
reserva legal no montante de R$ 12.896.683,03 (doze milhões, oitocentos e noventa e seis
mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), nos termos do art. 193 da Lei das
S.A. Votou favoravelmente à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$
25.122.000,00 (vinte e cinco milhões e cento e vinte e dois mil reais) e de dividendos no
total de R$ 14.578.000,00 (catorze milhões e quinhentos e setenta e oito mil reais), já
adiantados durante o segundo semestre de 2019, esse valor sendo computado para fins de
dividendo mínimo obrigatório. Votou favorável à distribuição de dividendo adicional no
montante de R$ 58.315.000,00 (cinquenta e oito milhões e trezentos e quinze mil reais) e
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