
BASTAD PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 19.184.045/0001-91  –  NIRE 332.09631608
Reunião de Sócios realizada em 11 de agosto de 2022

Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dia do mês de agosto de 2022, às 
15:00 (quinze) horas, na sede social da Bastad Participações e 
Empreendimentos Ltda. (“Sociedade”), localizada no Município de 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 
5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, CEP 22250-040. Composição 
da Mesa: Foi escolhido o Sr. Bruno José Albuquerque de Castro para 
presidir os trabalhos, a qual escolheu a Sra. Natali Martins Rodrigues 
de Farias para secretariá-los. Convocação e Presença: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 1.072 da Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), por estar 
presente o único sócio quotista representando a totalidade do capital 
social da Sociedade (“Sócio Quotista”). Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as seguintes matérias: (1) a redução do capital social para restituição ao 
único sócio quotista da Sociedade por julgá-lo excessivo em relação ao 
objeto social, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil; e 
(2) autorizar a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade 
para refletir a deliberação anterior. Deliberações: Após analisadas e 
debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o sócio aprova 
por unanimidade de votos e sem ressalvas: 1) Aprovar a redução do 
capital social da Sociedade, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto 
social, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, conforme 
demonstra no Balancete Patrimonial na data base de 31.07.2022 (anexo 
I), que serve de base para a redução do capital social, que passa dos 
atuais R$ 36.583.155,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil, cento e cinquenta e cinco reais) para R$ 32.383.155,00 (trinta e dois 
milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais) uma 
redução, portanto, no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos 
mil reais) com o consequente cancelamento de 4.200.000 (quatro milhões 
e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
detidas pelo único sócio MD Realty Participações S.A. 1.1. Consignar 
que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.084 do Código Civil, durante 
o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais 
credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade 
deliberada no item 1, acima. 1.2. Consignar, ainda, que a redução do 
capital social da Sociedade descrita no item 1, somente se tornará efetiva, 
findo o prazo mencionado no item 1.1 acima: (i) mediante inexistência 
de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de 
publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância 
respectiva, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 1.084 do Código 
Civil, ocasião que o sócio deverá promover a alteração do Contrato Social 
da Sociedade de forma a refletir a referida redução de capital social. 
1.3. Consignar que, o pagamento ao único sócio MD Realty Participações 
S.A. será realizado à vista ou em parcelas até 31/12/2022. 1.4. Consignar, 
por fim, que ficam expressamente autorizados os administradores da 
Sociedade a tomarem todas as providências que se fizerem necessárias 
para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas; e 2) Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, os sócios 
autorizam a alteração da Cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, 
para que reflita a redução do capital social, o qual passará a vigorar, com a 
seguinte redação: “Cláusula 6ª O capital social da Sociedade, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 32.383.155,00 (trinta e dois milhões, 
trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais) dividido em 
32.383.155 (trinta e dois milhões, trezentas e oitenta e três mil, cento e 
cinquenta e cinco) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
assim distribuída:
Sócios Quotas Valor (R$)
MD Realty Participações S.A. 32.383.155 R$ 32.383.155,00
Total 32.383.155 R$ 32.383.155,00”

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia suspensa 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e 
conferida, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas - Mesa: Bruno 
José Albuquerque de Castro (Presidente) e Natali Martins Rodrigues de 
Farias (Secretária). Sócio: MD Realty Participações S.A. (representado 
por seus Diretores). Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022. Mesa: Bruno 
José Albuquerque de Castro - Presidente; Natali Martins Rodrigues 
de Farias - Secretária. Sócio: MD Realty Participações S.A. - Cristiano 
Maron Ayres; Bruno José Albuquerque de Castro.

Sexta-feira, 12/8/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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