
 

 

RESULTADO DO SORTEIO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO EM 24/04/2020 

 

 

PROCESSO Nº INTERESSADO ASSUNTO 
RELATOR 

SORTEADO 

00058.012649/2020-60 
Fraport Brasil S.A. 

Aeroporto Fortaleza 

Prorrogação do prazo de 

pagamento da contribuição 

variável com vencimento em 

2020, em face ao disposto no 

art. 2º da Medida Provisória nº 

925, de 18 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiago Pereira 

00058.012319/2020-74 

Concessionária do 

Aeroporto Internacional de 

Confins S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento das contribuições 

fixa e variável com vencimento 

em 2020, em face ao disposto 

no art. 2º da Medida Provisória 

nº 925, de 18 de março de 2020. 

00058.012651/2020-39 
Fraport Brasil S.A. 

Aeroporto de Porto Alegre 

Prorrogação do prazo de 

pagamento da contribuição 

variável com vencimento em 

2020, em face ao disposto no 

art. 2º da Medida Provisória nº 

925, de 18 de março de 2020. 

00058.012551/2020-11 
Concessionária do 

Aeroporto de Salvador S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento da contribuição 

variável com vencimento em 

2020, em face ao disposto no 

art. 2º da Medida Provisória nº 

925, de 18 de março de 2020. 

00058.012549/2020-33 
Concessionária Aeroporto 

Rio de Janeiro S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento da contribuição 

variável com vencimento em 

2020, em face ao disposto no 

art. 2º da Medida Provisória nº 

925, de 18 de março de 2020. 



00058.012652/2020-83 

Concessionária do 

Aeroporto Internacional de 

Florianópolis S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento da contribuição 

variável com vencimento em 

2020, em face ao disposto no 

art. 2º da Medida Provisória nº 

925, de 18 de março de 2020. 

00058.012370/2020-86 

Concessionária do 

Aeroporto Internacional de 

Guarulhos S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento das contribuições 

fixa e variável com vencimento 

em 2020, em face ao disposto 

no art. 2º da Medida Provisória 

nº 925, de 18 de março de 2020. 

00058.012417/2020-10 

Inframérica Concessionária 

do Aeroporto de Brasília 

S.A. 

Prorrogação do prazo de 

pagamento das contribuições 

fixa e variável com vencimento 

em 2020, em face ao disposto 

no art. 2º da Medida Provisória 

nº 925, de 18 de março de 2020. 

00058.012438/2020-27 

Concessionária Aeroportos 

Brasil Viracopos S.A. - Em 

Recuperação Judicial 

Prorrogação do prazo de 

pagamento das contribuições 

fixa e variável com vencimento 

em 2020, em face ao disposto 

no art. 2º da Medida Provisória 

nº 925, de 18 de março de 2020. 

 


