






























Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31203898422 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

BH FARMA COMERCIO LTDA

002 ALTERACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

2001

2003

BELO HORIZONTE

4 Dezembro 2019

Nº FCN/REMP

MGN1940816932

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/489.908-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN1940816932

Data

31/10/2019

112.191.815-87 HELIO ALVES ROCHA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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23ª Alteração Contratual 
BH FARMA COMERCIO LTDA 

CNPJ: 42.799.163/0001-26 - NIRE: 3120389842-2 
 

HELIO ALVES ROCHA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 
25/04/1955, portador da carteira de Identidade nº 1.134.028, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
112.191.815-87, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Walter Kurrle, nº 12, apto 1601, Bairro 
Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-700. 
 
Espólio de HUGO ALVES ROCHA, inscrito no CPF sob o nº 196.336.535-68, representado pela 
inventariante ADRIANA LELLIS CARNEIRO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 16/06/1970, 
portadora da carteira de identidade MG-3.321.842, SSP/MG inscrita no CPF sob o nº 791.905.026-04, 
residente e domiciliada à Rod. Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 345, apto 901, bairro Belvedere, 
no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-760. 

 
Únicos sócios da sociedade denominada BH  FARMA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 42.799.163/0001-
26, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120389842-2, resolvem de 
comum acordo proceder às seguintes alterações:  
 
1ª) Admite-se na sociedade o sócio LUCIANO ALVES ROCHA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 
26/12/1963, portador da carteira de Identidade nº MG-16.960.826, PCMG, inscrito no CPF sob o n.º 
289.379.615-04, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Walter Kurrle, nº 12, apto 1701, Bairro 
Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30.320-700. 
 
2ª) O sócio HELIO ALVES ROCHA cede e transfere parte de suas quotas, ou seja, 1.400.000 (um milhão e 
quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para 
o sócio ora admitido LUCIANO ALVES ROCHA e declara ter dele recebido, em moeda corrente do país, o 
valor correspondente a suas quotas, bem como nada mais ter a reclamar, em tempo algum, nem da 
sociedade, relativamente às quotas oras cedidas e transferidas, ficando assim o Capital Social distribuído 
da seguinte forma: 
 

Nome Quant. de Quotas Valor Nominal R$ 

HELIO ALVES ROCHA 1.400.000 R$1.400.000,00 

LUCIANO ALVES ROCHA 1.400.000 R$1.400.000,00 

Espólio de HUGO ALVES ROCHA 700.000 R$700.000,00 

Total 3.500.000 R$ 3.500.000,00 

 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

 
Tendo em vista a alteração ocorrida, neste instrumento, os sócios resolvem, neste ato, consolidar o 
contrato social da sociedade na forma que se segue: 
 
Cláusula Primeira – Denominação E Sede - A sociedade possui a razão social de BH FARMA COMERCIO 
LTDA, com sede e foro na Rua Simão Tamm, 257, Bairro Cachoerinha, Belo Horizonte/MG, CEP 31.130-
250. 
 
Parágrafo Único: poderá a qualquer época, abrir filiais ou escritórios em qualquer parte do território 
nacional. 
 
Cláusula Segunda - Objeto Social - O objeto social é: Distribuição e revenda, venda em atacado de 
produtos químicos, medicamentos acabados comuns e especiais, materiais médicos cirúrgicos, 
hospitalares, laboratórios e correlatos, equipamentos médicos ou farmacêuticos, aparelhos médicos 
hospitalares, equipamentos médicos e hospitalares, produtos dietéticos, hospitalares, nutrições 
parenterais, dietas enterais e suplementos alimentares, leites, complementos alimentares, moveis e 
instrumentos médicos hospitalares, produtos odontológicos e correlatos, incluindo licitações públicas, a 
representação comercial de firmas nacionais e estrangeiras, que comercializem produtos químicos, 
inclusive os destinados a fabricação de medicamentos, bem como medicamentos acabados, destinados 
ao consumo humano e animal, podendo agir por conta própria ou de terceiros, a base de comissão ou de 
qualquer outra forma permitida em lei, pesquisa de mercado em geral, implementação, panificação e 
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fomentos as estratégias de mercado, promoção de marketing e de vendas, promoção de produtos novos 
e de vendas, promoção de produtos novos existentes, a importação e a exportação de produtos 
químicos, inclusive os destinados ao consumo humano e animal, o exercício de quaisquer outras 
atividades relacionadas direta ou indiretamente com os objetivos anteriores mencionados, desde que 
não dependam de autorização governamental, importação de medicamento e produtos farmacêuticos, 
flora medicinal, produtos químicos, drogas, materiais hospitalares, correlatos hemoderivados, comercio 
de vacinas de uso humano e comercio de equipamentos e materiais de laboratórios e odontológicos. 
 
Parágrafo Único: A atividade pode ser estendida ou modificada, a critério dos sócios e mediante alteração 
contratual devidamente registrada no órgão competente. 
 
Cláusula Terceira - Duração – O prazo de duração da sociedade é indeterminado, e o início das atividades 
é 12 de junho de 1992. 
 
Cláusula Quarta – Capital Social - O capital da sociedade é de R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos 
Mil reais), dividido em 3.500.000 (Três Milhões e Quinhentas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, 
devidamente integralizado, da seguinte forma:  
 

Nome Quant. de Quotas Valor Nominal R$ 

HELIO ALVES ROCHA 1.400.000 R$1.400.000,00 

LUCIANO ALVES ROCHA 1.400.000 R$1.400.000,00 

Espólio de HUGO ALVES ROCHA 700.000 R$700.000,00 

Total 3.500.000 R$ 3.500.000,00 

 
Cláusula Quinta – Responsabilidade Dos Sócios – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas 
quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social. 
 
Parágrafo primeiro: A constituição de mandatários e administradores poderá ser feita em caráter 
limitado e com prazo determinado, não superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renováveis por 
instrumento público, com especificações dos poderes, atos e operações que possam praticar, conforme 
dispõe o art. 1018, do Código Civil Brasileiro. A constituição de mandatários por instrumentos 
particulares, somente terá validade para apresentação nas repartições públicas federais, estaduais e 
municipais, com a finalidade de regularização de situação cadastral e fiscal da sociedade. 
 

Parágrafo Segundo: Consoante disposto no art. 997, do Código Civil Brasileiro, os sócios não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
 
Cláusula Sexta - Em caso de interdição legal ou morte de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. 
Caberá ao sócio remanescente o direito de escolha entre: 
  
A - A indicação de outro sócio ou; 
  
B - Continuar com os herdeiros do sócio falecido ou interditado. Caso a escolha seja a indicação de outro 
sócio os haveres do sócio falecido ou interditado serão apurados em balanço especialmente elaborado à 
época do evento e pago aos seus herdeiros em parcelas iguais e sucessivas, nunca ultrapassando o 
número 12 (doze). 
 
Cláusula Sétima – A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social cabe ao sócio 
HELIO ALVES ROCHA, isoladamente, competindo-lhe o uso da denominação social, bem como, praticar 
qualquer ato administrativo no interesse social, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele, perante as pessoas físicas ou Jurídicas, quer sejam públicas ou privadas. 
 
Parágrafo primeiro: A sociedade poderá ter administradores não-sócios, por mandato, na forma da 
legislação vigente. 
 
Parágrafo segundo: Fica vedado para a sociedade e à seus sócios prestar garantias a obrigações de 
terceiros, bem como a prestação de aval, fiança ou hipoteca em negócios estranhos ao objeto social. 
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Parágrafo terceiro: O administrador e/ou qualquer dos sócios que vierem a prestar serviços à sociedade, 
farão jús a um quantum remunetário, que será mensalmente retirado ou acumulado de acordo com a 
disponibilidade de caixa a título de retirada pró-labore. 
 
Cláusula Oitava – Exercício Social – O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, 
quando os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso.  
Cláusula Nona – Cessão Das Quotas – As quotas do capital social são indivisíveis e a sua transferencia 
entre as quotistas ou a terceiros, estranhos a sociedade, só poderá ser efetuada mediante autorização 
desta. Fica assegurado o direito de opção em condição preferencial à quotista remanescente para 
adquirir as quotas do sócio retirante, que será exercido no prazo de 10 (dez) dias na proporção da 
participação de cada quotista no capital social. 
 
Parágrafo primeiro: A aquisição das quotas do sócio retirante pela sociedade far-se-á, com a utilização 
de fundos ou reservas determinado pelo seu valor patrimonial apurado em balancete específico, com 
valores atualizados e o resgate das mesmas se fará monetariamente, após a aprovação da aquisição. 
 
Parágrafo segundo: O pagamento dos haveres do sócio retirante far-se-á em 10 parcelas mensais, iguais 
e sucessivas, acrescidas de correção monetária e, ainda juros de 1% ao mês. 
 
Parágrafo terceiro: O sócio que quiser transferir suas quotas de capital ou parte delas comunicará por 
escrito a sociedade, indicando o nome do pretendente. Se, ao término de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento do aviso, o quotista não tiver exercido o direito de preferencia e, ainda se à 
sociedade, também não interessar a aquisição das quotas oferecidas, o sócio poderá transferi-las ao 
pretendente indicado. 
 
Cláusula Décima – Da Causa Mortis – De acordo com o Novo Código Civil artigo 1.028, no caso de 
falecimento de um dos sócios, a sociedade, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contidos a partir do 
falecimento.  
 
Parágrafo Primeiro: Esses herdeiros deverão manifestar por escrito, seus interesses ou não de serem 
admitidos na sociedade, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do falecimento.  
 
Parágrafo Segundo: Caso não queiram ser admitidos na sociedade, ou caso os sócios remanescentes não 
queiram admitir, os haveres do que cujus, apurados até o balanço especial, serão pagos em 12 (doze) 
prestações mensais e sucessivas atualizadas com base no índice de preços ao consumidor real – IPC-
r/IBGE, ou pelo IGP/GV, para o mesmo período, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do evento, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano;  
 
Parágrafo Terceiro: Serão considerados haveres, o saldo de caixa de bancos, estoques e duplicatas 
recebíeis, o ativo imobilizado que estiver livre de ônus e avaliados pelo valor de mercado, deduzindo as 
obrigações fiscais fornecedores, trabalhistas e demais obrigações assumidas pela sociedade a curto ou 
longo prazo; 
 
Cláusula Décima Primeira – Dissolução Da Sociedade – A sociedade não se dissolverá por interdição, 
falência ou retirada de qualquer sócia, continuando com o sócio remanescente. 
 
Cláusula Décima Segunda – Casos Omissos – Os casos omissos no presente instrumento, bem como 
dúvidas ou divergências que porventura surgirem entre os quotistas, procurarão os mesmos resolve-las 
amigavelmente, não sendo possível, por juízo arbitral nos termos da Lei. 9.307. 
 
Cláusula Décima Terceira – Foro – As partes elegem o foro da Cidade de Belo Horizonte/MG, o único 
competente para dirimir qualquer questão da sociedade, renunciando a todos os demais, por mais 
privilegiado que seja, inclusive o do domicílio. 
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E por estarem assim, justos e contratados, aprovam e assinam o presente instrumento em forma digital 
os sócios: HELIO ALVES ROCHA, LUCIANO ALVES ROCHA e HUGO ALVES ROCHA (representado pela 
ADRIANA LELLIS CARNEIRO). 

 
 

Belo Horizonte,  14 de outubro de 2019. 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/489.908-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGN1940816932

Data

31/10/2019

791.905.026-04 ADRIANA LELLIS CARNEIRO

112.191.815-87 HELIO ALVES ROCHA

289.379.615-04 LUCIANO ALVES ROCHA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BH FARMA COMERCIO LTDA, de NIRE
3120389842-2 e protocolado sob o número 19/489.908-0 em 22/11/2019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7595327, em 06/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Juliana
Marcia Lacerda Gomes Cruz.
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

112.191.815-87 HELIO ALVES ROCHA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

289.379.615-04 LUCIANO ALVES ROCHA

112.191.815-87 HELIO ALVES ROCHA

791.905.026-04 ADRIANA LELLIS CARNEIRO

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de dezembro de 2019
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIANA MARCIA LACERDA GOMES CRUZ033.666.966-64

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de dezembro de 2019
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BH FARMA COMERCIO LTDA a responsabilidade,
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/06/2020 10:22:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art.
1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá ser solicitado diretamente a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 33271206208216013881-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b114ad36d706b8bf86b026ccffa119d20db0d013fa7b0f6c56a4e589e3bbb9c64fa93aa5d5ecd90a7fe02b55903697b2c20b02dc951
71540bc52912baf3aa709d 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 33270310191603130831-1; Data: 03/10/2019 16:05:11

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE29280-X4ZG;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel.  Válber  Azevêdo de Miranda Cavalcanti,  Oficial  do Primeiro  Registro  Civil  de Nascimentos  e  Óbitos  e  Privativo  de  Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude
de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que,  para garantir  transparência  e  segurança jurídica de todos os atos  oriundos  dos respectivos  serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo:
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,  sendo da empresa BH  FARMA
COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/11/2019 08:27:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste  ato,  acesse o site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de  Consulta  desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1364608

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/10/2020 16:05:12 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 33270310191603130831-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb4c350cd9a9876cd4007ced87fd4e043bd1a2e429353a216f3d2f7e6c1cce23420b02dc95171540bc52912b
af3aa709dc29380ed81cccf81868fe355025e0f58

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/332703101...

1 de 1 19/11/2019, 08:27



Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 33270310191603150171-1; Data: 03/10/2019 16:05:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJE29281-2YFH;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel.  Válber  Azevêdo de Miranda Cavalcanti,  Oficial  do Primeiro  Registro  Civil  de Nascimentos  e  Óbitos  e  Privativo  de  Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude
de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que,  para garantir  transparência  e  segurança jurídica de todos os atos  oriundos  dos respectivos  serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo:
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,  sendo da empresa BH  FARMA
COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/11/2019 08:28:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste  ato,  acesse o site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de  Consulta  desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1364609

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/10/2020 16:05:32 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 33270310191603150171-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb4c350cd9a9876cd4007ced87fd4e0431a2463fd741c4d9f67ab45a1e9e681ac20b02dc95171540bc52912b
af3aa709d377d534d6533a69d9e96b8642a7f52c9
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GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. 

1. Quais os objetivos da criação da categoria de suplementos alimentares? 

A criação da categoria de suplementos alimentares teve como objetivos: 

I - Contribuir para o acesso da população a suplementos 

alimentares seguros e de qualidade; 

II - Reduzir a assimetria de informações existente nesse mercado; 

III - Facilitar o controle sanitário e a gestão do risco desses produtos. 

IV - Eliminar obstáculos desnecessários à comercialização e 

inovação;  

V - Simplificar o estoque regulatório vigente. 

Para atingir esses objetivos, foram implementadas diversas mudanças na 

legislação sanitária que forneceram um delineamento regulatório mais 

claro e proporcional ao risco desses produtos, incluindo a atualização dos 

requisitos sanitários com base em evidências científicas. 

O novo marco normativo traz definições, regras de composição, qualidade, 

segurança e rotulagem e requisitos para atualização das listas de 

constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar.  

As regras foram também foram pensadas para comportar inovações e 

garantir que esses produtos atendam aos preceitos legais de alimentos. 

2. Quais categorias de alimentos foram incorporadas aos suplementos 

alimentares? 

Os suplementos alimentares reuniram em uma única categoria a maior 

parte dos produtos que estavam enquadrados em seis categorias distintas 

de alimentos e uma de medicamentos: (a) suplementos de vitaminas e 

minerais; (b) substâncias bioativas e probióticos; (c) novos alimentos; (d) 

alimentos com alegações de propriedades funcionais; (e) suplementos 
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GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS 

para atletas; (f) complementos alimentares para gestantes e nutrizes; e (f) 

medicamentos específicos isentos de prescrição.  

Essa abordagem contribui para a simplificação e redução do estoque 

regulatório e auxilia na uniformização dos requisitos sanitários e na redução 

das lacunas regulatórias existentes. 

3. Todos os produtos anteriormente enquadrados como novos alimentos e 

alimentos com alegações de propriedades funcionais ou de saúde 

passarão a ser enquadrados como suplementos alimentares? 

Não. O novo marco normativo adotou uma separação entre suplementos 

alimentares e alimentos convencionais, incluindo aqueles sem histórico de 

uso ou com alegações de propriedades funcionais ou de saúde. 

Embora a Resolução nº 16/1999, que aprova o regulamento técnico de 

procedimentos para registro de alimentos e ou novos ingredientes, continue 

vigente, essa norma não será mais aplicável à regularização de produtos 

apresentados em formas farmacêuticas destinados a pessoas saudáveis, 

uma vez que o item 4.2 da Resolução nº 16/1999 foi revogado pela RDC nº 

243/2018. 

Portanto, os produtos em formas farmacêuticas destinados a indivíduos 

saudáveis não poderão mais ser enquadrados na categoria de novos 

alimentos e novos ingredientes e deverão seguir os procedimentos 

específicos para inclusão nas listas positivas de suplementos alimentares. 

A Resolução nº 16/1999 continuará a ser aplicada aos alimentos que não 

possuem histórico de consumo no país e aos ingredientes destinados a 

adição em alimentos convencionais. 

De forma similar, a Resolução nº 19/1999, que aprova o regulamento 

técnico de procedimentos para registro de alimento com alegação de 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%281%29RES_16_1999_COMP.pdf/4bf63dcb-722b-4b77-849c-9502f544ff49
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%281%29RES_16_1999_COMP.pdf/4bf63dcb-722b-4b77-849c-9502f544ff49
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379969/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-243-de-26-de-julho-de-2018-34379917
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379969/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-243-de-26-de-julho-de-2018-34379917
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%281%29RES_16_1999_COMP.pdf/4bf63dcb-722b-4b77-849c-9502f544ff49
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RES_19_1999_COMP.pdf/311b03f5-c2f5-4b97-89a8-30331f8145f3
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