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TEC TOY S.A. 

CNPJ/ME n. º 22.770.366/0001-82 

NIRE 13.300.004.673 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL DA FILIAL LOCALIZADA EM OUTRA UF 

REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Em 17 de agosto de 2020, às [10] horas, na sede 

social da Tec Toy S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na 

Avenida Buriti, n.º 3.149, Distrito Industrial I, CEP 69075-000. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionista 

titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

3. MESA: Presidente: Valdeni Rodrigues de Novaes e; Secretário: Paulo Fernando Gasparo. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Alteração do objeto social de sua Filial localizada em Cotia/São 

Paulo à rua santa Monica, Parque Industrial San José – Bloco D, Cep: 06.715866, com CNPJ 

22.770.366/0006-97 e (ii) consolidação do estatuto social da companhia. 

 

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovam, neste ato os 

seguintes temas: 
 

5.1. A Companhia tem filial localizada em Cotia/São Paulo, Rua Santa Monica, 281 – Bloco D – 

parque Industrial San José, Cotia Cep: 06.715-865, a qual passa por meio deste ato a 

apresentar o seguinte objeto social: 

 

Principal 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática; 

Secundário 

 
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente; 
  

Secundário 26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos;  

Secundário 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática; 

Secundário 
 
26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de 
comunicação, peças e acessórios; 

Secundário 
 
26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação 
de áudio e vídeo;  

Secundário 26.80-9-00 - Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas;  
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Secundário 
 
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente;  

Secundário 
 
32.40-0-01 - Fabricação de jogos eletrônicos;  

Secundário 
 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 
anteriormente; 

Secundário 
 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  

Secundário 
 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
  

Secundário 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de 
telefonia e comunicação;  

Secundário 
 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática;  

 
5.2 A consolidação do estatuto social da Companhia, considerando inclusive as deliberações 

tomadas nesta data, sendo que o estatuto social passará a vigorar, a partir desta data, com a 
redação constante do Anexo I a esta ata (Estatuto Social Consolidado da Tec Toy S.A.), bem 
como a dispensa da publicação do estatuto social em jornal. 

 

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta 

ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por 

Ações, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada e assinada pelo 

acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia. O teor desta ata será publicado na 

forma de extrato, sem a inclusão de seus anexos, que serão arquivados perante a Junta Comercial do 

Estado do Amazonas. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.  

 

 

Manaus, 17 de agosto de 2020 

 

 

 

Valdeni Rodrigues de Novaes 

Presidente 

Paulo Fernando Gasparo 

Secretário 

 

Acionista presente: 

 

 

POTESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR 

p. BRL Trust Administradora Ltda. 
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ANEXO I 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Tec Toy S.A. 

realizada em 17 de agosto de 2020  

 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

DA TEC TOY S.A. 

CNPJ/ME n. º 22.770.366/0001-82 

NIRE 13.300.004.673 

 

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL  

 

Artigo 1º A TEC TOY S.A. é uma sociedade anônima fechada regida por este 

estatuto social, por eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social e pelas 

disposições legais aplicáveis (“Companhia”). 

 

Artigo 2º A Companhia tem sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. 

 

Parágrafo Único Por decisão da diretoria, a Companhia poderá abrir, transferir ou 

extinguir filiais, sucursais, escritórios, agências ou representações em 

qualquer ponto do território nacional ou do exterior. 

 

Artigo 3º O tempo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

Artigo 4º A Companhia tem por objeto social:  

 

(i) 32.40-0-99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não 

especificados anteriormente;  

(ii) 27.90-2-99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos 

não especificados anteriormente;  

(iii) 32.40.0.01 Fabricação de jogos eletrônicos;  

(iv) 33.19.8.00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não 

especificados anteriormente;  

(v) 22.22.1.00 Fabricação de periféricos para equipamentos de 

informática;  

(vi) 21.21.3.00 Fabricação de equipamentos de informática;  

(vii) 26.10.8.00 Fabricação de componentes eletrônicos;  

(viii) 26.80.9.00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas;  

(ix) 46.51.6.01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;  

(x) 47.51.2.01 Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática;  

(xi) 95.11.8.00 Reparação e a manutenção de computadores e de 

equipamentos periféricos;  

(xii) 26.40.0.00 Fabricação e aparelhos de recepção, reprodução, 

gravação e amplificação de áudio e vídeo;  
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(xiii) 26.32.9.00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros 

equipamentos de comunicação, peças e acessórios;  

(xiv) 46.52.4.00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 

equipamentos de telefonia e comunicação;  

(xv) 46.93.1.00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 

predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;  

(xvi) 77.40.3.00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros.  

 

Artigo 5º. A companhia tem filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no seguinte 

endereço: Rua Fernando de Albuquerque, 155 – 6º andar – Consolação – São Paulo/SP, CEP 

01309-030. A citada filial é titular do CNPJ 22.770.366/0008-59 e tem como única atividade 

econômica: 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 

não especificadas anteriormente. 

 

Artigo 6º. A companhia também tem filial na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, no 

seguinte endereço: Rua Santa Mônica, 281 – Bloco D, Parque Industrial San José, CEP 

06.715-865. A citada filial é titular do CNPJ 22.770.366/0006-97 e tem como atividades 

econômicas: 

 

Principal 

26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 

 

Secundária 

32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 

anteriormente 

 

Secundária 

 

26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 

 

Secundária 

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 

 

Secundária 

26.32-9-00 - Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, 

peças e acessórios 

 

Secundária 

26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de 

áudio e vídeo 

 

Secundária 

26.80-9-00 - Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 

 

Secundária 
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27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados 

anteriormente 

 

Secundária 

32.40-0-01 - Fabricação de jogos eletrônicos 

 

Secundária 

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 

anteriormente 

 

Secundária 

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 

Secundária 

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 

Secundária 

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 

comunicação 

 

Secundária 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 

Secundária 

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 

anteriormente 

 

Secundária 

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 

 

CAPÍTULO II  CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

Artigo 7º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda 

corrente nacional e créditos, é de R$ 19.604.508,30 (dezenove milhões seiscentos e 

quatro mil quinhentos e oito reais e trinta centavos), dividido em 47.461.424 (quarenta 

e sete milhões quatrocentas e sessenta e uma mil quatrocentas e vinte e quatro) ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 

 

Artigo 8º As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada uma delas 

dá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais. Quando a ação pertencer a mais de uma 

pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. 
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Artigo 9º A Companhia poderá, a qualquer tempo, por deliberação da 

assembleia geral, criar classes de ações ou aumentar o número de ações das classes 

existentes, ou, ainda, criar ações preferenciais de uma ou mais classes, resgatáveis ou não, 

sem guardar proporção com as demais classes ou espécies existentes, observado o limite de 

50% (cinquenta por cento) de ações preferenciais sobre o total de ações emitidas, caso se 

trate de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no exercício desse 

direito. 

 

Artigo 10º As ações não serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, 

presumindo-se sua propriedade pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de 

ações nominativas da Companhia. 

 

Artigo 11º Nos casos de reembolso de ações previstos em lei, o valor de 

reembolso corresponderá ao valor patrimonial das ações, determinado com base no último 

balanço anual aprovado pela assembleia geral de acionistas, observado o disposto no artigo 

45, §2º, da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Artigo 10 Para os fins do artigo 44, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, o 

resgate das ações de emissão da Companhia, independentemente de sua espécie e/ou classe, 

poderá ser aprovado em assembleia geral por votos de acionistas que representem mais da 

metade do capital social.  

 

 

CAPÍTULO III ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

Artigo 11 A assembleia geral reunir-se-á: (i) ordinariamente, em um dos 

4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social; e (ii) extraordinariamente, sempre 

que os interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas 

convocações.  

 

Parágrafo 1º As convocações deverão ser realizadas com, pelo menos, 8 (oito) 

dias de antecedência da data da assembleia, por qualquer dos 

membros da diretoria, por qualquer dos acionistas ou membros do 

conselho fiscal, se instalado. 

 

Parágrafo 2º Nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações, as 

formalidades para convocação poderão ser dispensadas quando 

todos os acionistas estiverem presentes ou reconhecerem por escrito 

que estão cientes a respeito do lugar, hora, data e ordem do dia da 

assembleia geral.  

 

Parágrafo 3º A assembleia geral instalar-se-á, em qualquer convocação, com a 

presença de acionistas que representem o quórum legal e/ou 

estatutário necessário à aprovação das matérias constantes da 

correspondente ordem do dia. 
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Parágrafo 4º Só poderão exercer o direito de voto na assembleia geral, 

diretamente, por meio de procuradores ou a distância, os acionistas 

titulares de ações ordinárias que estejam registradas em seu nome, 

no livro próprio, na data de realização da assembleia. 

 

Artigo 12 As assembleias gerais da Companhia serão presididas por qualquer 

dos presentes, indicado por acionistas que representem a maioria das ações com direito de 

voto. O presidente da assembleia geral indicará um dos presentes para secretariar os 

trabalhos.  

 

Artigo 13 As deliberações da assembleia geral, ressalvados quóruns superiores 

previstos em lei, neste estatuto social ou em eventuais acordos de acionistas arquivados na 

sede social da Companhia, serão tomados por acionistas titulares da maioria das ações com 

direito de voto emitidas pela Companhia.  

 

Artigo 14 Os acionistas poderão ser representados nas assembleias gerais por 

procuradores constituídos na forma do artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, 

seja para formação do quórum, seja para votação. 

 

Parágrafo Único Os acionistas poderão exercer o direito de voto e participar da 

assembleia a distância, por meio de conferência telefônica, 

videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que 

permita a identificação do participante, desde que sejam utilizados 

meios que permitam assegurar a identidade do acionista, ou de seu 

representante, bem como que permitam assegurar a autenticidade 

das respectivas manifestações e teor dos votos. O envio de voto por 

escrito, assinado pelo acionista, com firma reconhecida, até o 

horário de início da assembleia geral será considerado como meio 

apropriado para o registro da presença do referido acionista na 

assembleia e do sentido de seu voto, sem prejuízo de outros meios. 

Uma vez recebido o voto a distância, bem como computado e 

registrado o teor do referido voto, o presidente e/ou o secretário da 

assembleia geral ficará investido de plenos poderes para assinar a 

ata da assembleia, a lista de presença e o livro de registro de 

presença de acionistas em nome do acionista participante da 

assembleia geral nos termos deste Artigo. Os acionistas que 

participarem e votarem a distância deverão ser considerados 

presentes à assembleia, para todos os fins, servindo a assinatura do 

presidente e/ou secretário do conclave, na ata, como comprovação 

da participação e do recebimento do voto. 
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CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Artigo 15 A Companhia será administrada pela diretoria, composta por 2 (dois) 

Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro. Os Diretores poderão 

ser acionistas ou não, residentes no país, e serão eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, 

pela assembleia geral, observadas as disposições legais, deste estatuto social e de eventuais 

acordos de acionistas arquivados na sede social. 

 

Parágrafo Único A assembleia geral fixará de forma global e anual os honorários da 

diretoria. 

 

Artigo 16 O prazo de mandato dos membros da diretoria é de 3 (três) anos, 

sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até eleição e posse 

de seus substitutos, estendendo-se os respectivos mandatos, ainda que expirado o prazo 

indicado neste Artigo, caso os novos Diretores não tenham sido eleitos, nem empossados, por 

qualquer razão. 

 

Parágrafo 1º A investidura dos Diretores dar-se-á mediante assinatura de termo de 

posse nos livros de atas da diretoria, independentemente de caução. 

 

Parágrafo 2º Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância no cargo de 

Diretor, será imediatamente convocada assembleia geral para que 

seja preenchido o cargo, que completará o mandato do Diretor 

substituído. 

 

Parágrafo 3º Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo 

do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 

90 (noventa) dias consecutivos. 

 

Artigo 17 A diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer Diretor, 

com 2 (dois) dias de antecedência, mediante convocação pessoal dirigida aos demais 

Diretores, com comprovação do recebimento, devendo constar da convocação a ordem do 

dia. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da diretoria que contarem 

com a presença da totalidade dos membros em exercício.  

 

Parágrafo 1º Nas reuniões da diretoria, o Diretor ausente poderá ser representado 

por um de seus pares, para formação de quórum de instalação e/ou 

de deliberação. Igualmente, serão admitidos votos por carta, fax ou 

e-mail, quando recebidos até o momento da reunião. Os Diretores 

que participarem e votarem a distância deverão ser considerados 

presentes à reunião, para todos os fins, servindo a assinatura do 

presidente e/ou secretário do conclave, na ata, como comprovação 

da participação e do recebimento do voto. O secretário pode ser um 

dos Diretores ou não. As reuniões da diretoria serão válidas, nos 
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termos deste Parágrafo, mesmo que todos os Diretores participem e 

votem a distância. 

 

Parágrafo 2º Nas reuniões da diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria 

absoluta de votos dos membros em exercício, e constarão de atas 

lavradas e assinadas no livro próprio. 

 

Artigo 18 Além dos atos necessários à consecução do objeto social e ao regular 

funcionamento da Companhia, os Diretores ficam investidos de poderes para, observadas 

suas respectivas competências e no âmbito de suas responsabilidades individuais, representar 

a Companhia ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, transigir, renunciar, desistir, 

firmar compromissos, contrair obrigações, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir, alienar 

e onerar bens móveis e imóveis. Compete especialmente à Diretoria:  

 

(i) cumprir e fazer cumprir este estatuto social e as deliberações da 

assembleia geral; 

 

(ii) apresentar o relatório da administração, as demonstrações 

financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício, 

observadas as disposições previstas em lei, neste estatuto social e 

em eventuais acordos de acionistas arquivados na sede social da 

Companhia; e 

 

(iii) representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, respeitadas as condições previstas no Artigo 19 

deste estatuto social. 

Artigo 19 A Companhia considerar-se-á obrigada se representada: 

 

(i) Pelos 2 (dois) Diretores, em conjunto, para a prática de quaisquer 

atos;  

 

(ii) Por 1 (um) procurador, observado o disposto no Parágrafo Único 

deste Artigo e os poderes outorgados na procuração. 

 

Parágrafo Único  Os mandatos outorgados pela Companhia deverão especificar os 

poderes outorgados e, salvo se contiverem cláusula ad iudicia, terão 

prazo de vigência determinado. Na constituição de procuradores, a 

Companhia deverá ser representada pelos 2 (dois) Diretores, em 

conjunto. 

 

Artigo 20 Em operações estranhas aos negócios sociais, é vedado aos diretores 

ou a qualquer procurador, em nome da Companhia, conceder fianças e avais, ou contrair 

obrigações de qualquer natureza. 

 

Parágrafo Único  Os atos praticados com violação deste dispositivo não serão válidos 
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ou eficazes, nem obrigarão a Companhia. 

 

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 21 A Companhia não terá conselho fiscal permanente. 

 

Artigo 22 Caso seja solicitado o funcionamento do conselho fiscal, observado o 

disposto em acordo de acionistas arquivado na sede social da Companhia quanto à matéria, 

este será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, com as 

atribuições e nos termos previstos em lei e com mandato até a primeira assembleia geral 

ordinária após sua instalação. 

 

Parágrafo Único  A remuneração dos membros do conselheiro fiscal será determinada 

pela assembleia geral que os eleger, observado o limite mínimo 

estabelecido no artigo 162, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

CAPÍTULO VI ACORDO DE ACIONISTAS 

 

Artigo 23 A Companhia, os acionistas e os diretores obrigatoriamente 

observarão, no exercício de direitos e no cumprimento de obrigações, todas as cláusulas, 

disposições, termos e condições constantes de eventuais acordos de acionistas arquivados em 

sua sede social. 

 

Parágrafo Único Os acionistas e membros da diretoria, bem como o presidente do 

conclave, conforme o caso, terão o direito e a legitimidade para 

proceder conforme o disposto no artigo 118, §§ 8º e 9º, da Lei das 

Sociedades por Ações. O presidente da assembleia geral não 

computará o voto proferido por qualquer dos acionistas que de 

qualquer forma seja contrário à disposição, cláusula, termo ou 

condição, contida em acordos de acionistas arquivados na sede social 

da Companhia, devendo, ainda, considerar tais votos como se 

proferidos em observância ao disposto no acordo de acionistas em 

questão. 

 

CAPÍTULO VII EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

 

Artigo 24 O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará no dia 31 

de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras 

previstas em lei. 

 

Artigo 25 O lucro líquido apurado no exercício, ajustado na forma do caput do 

artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, inclusive no que se refere à retenção para 

reserva legal, será destinado sucessivamente e nesta ordem: 
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(i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, até que 

esta atinja o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do capital 

social; a constituição da reserva legal poderá ser dispensada no 

exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das 

reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital 

social; e, 

 

(ii) No mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado 

será destinado à distribuição aos acionistas, a título de dividendo 

mínimo obrigatório, compensados os dividendos intermediários que 

tenham sido declarados no curso do exercício e o valor líquido dos 

juros sobre o capital próprio;  

 

Parágrafo 1º Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os dividendos 

serão pagos no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que 

forem declarados. 

 

Artigo 26 A diretoria poderá, em qualquer periodicidade, levantar balanços 

intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observadas 

as restrições legais aplicáveis. 

 

Artigo 27 A diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de 

lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral 

aprovado em assembleia geral, bem como poderá determinar o pagamento de juros sobre o 

capital próprio, imputando-se o valor líquido dos juros pagos ou creditados ao valor do 

dividendo obrigatório, nos termos do Artigo 25, caput, alínea “ii”, deste estatuto social. 

 

Artigo 28 Prescrevem e reverterão em favor da Companhia os dividendos não 

reclamados em 3 (três) anos, a contar da data em que tenham sido colocados à disposição 

dos acionistas. 

 

CAPÍTULO VIII RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES 

 

Seção I – Direito de Preferência 

 

Artigo 29 O acionista que pretender ceder, transferir ou alienar suas ações 

e/ou direitos de subscrição a quaisquer terceiros, acionistas ou não acionistas, a qualquer 

título, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente (“Acionista 

Ofertante”), deverá enviar uma notificação, por escrito, aos demais acionistas (“Acionistas 

Notificados”), observados os prazos e a ordem de preferência previstas nos Parágrafos deste 

Artigo 29 (“Notificação”), para que os Acionistas Notificados, em igualdade de condições e na 

proporção de suas respectivas participações no capital social, excluída a participação do 

Acionista Ofertante, e observados os critérios estabelecidos abaixo, possam exercer direito de 

preferência na aquisição da totalidade das ações e/ou direitos de subscrição ofertados 

(“Direito de Preferência”). 
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Parágrafo 1º  A Notificação deverá ser enviada pelo Acionista Ofertante aos 

Acionistas Notificados, com cópia para a Companhia, e indicar 

expressamente, pelo menos: (i) nome, qualificação, informação para 

contato e endereço do potencial adquirente; (ii) quantidade de ações 

e/ou direitos de subscrição que são objeto da oferta e o respectivo 

preço; (iii) os termos e as condições de pagamento; e (iv) no caso de 

serem pessoas jurídicas os terceiros interessados na aquisição das 

ações e/ou direitos de subscrição, deverá ser indicado também o 

nome dos respectivos controladores, diretos e indiretos, 

considerando-se, para tanto, as definições constantes dos artigos 

116 e 243, §2º, da Lei das Sociedades por Ações. Caso o possível 

adquirente seja um fundo de investimento, além das demais 

informações mencionadas acima, a Notificação também deverá 

indicar a qualificação do seu respectivo administrador e gestor e, na 

hipótese dessa informação estar disponível, a indicação dos 3 (três) 

maiores cotistas. 

 

Parágrafo 2º Os Acionistas Notificados terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir do dia do recebimento da Notificação, para exercer o Direito 

de Preferência na aquisição pro rata das ações e/ou direitos de 

subscrição ofertados, ajustados pela exclusão apenas da participação 

do Acionista Ofertante no capital social da Companhia. Na 

comunicação de que trata este Parágrafo 2º, a ser encaminhada ao 

Acionista Ofertante, com cópia para a Companhia, o Acionista 

Notificado que vier a, por meio dela, manifestar o exercício de seu 

Direito de Preferência, poderá também manifestar sua intenção de 

adquirir eventuais sobras, caso algum dos demais Acionistas 

Notificados deixe de exercer o respectivo Direito de Preferência. Os 

Acionistas Notificados apenas poderão adquirir as ações e/ou direitos 

de subscrição ofertados se a aquisição, diretamente ou por meio de 

aquisição de sobras, recair sobre a totalidade das ações e/ou dos 

direitos de subscrição ofertados.  

 

Parágrafo 3º Caso o Direito de Preferência seja exercido por todos os Acionistas 

Notificados, as ações e/ou direitos de subscrição ofertados serão 

adquiridos proporcionalmente à participação de cada Acionista 

Notificado no capital social da Companhia, excluída a participação 

apenas do Acionista Ofertante. Caso apenas um Acionista Notificado 

exerça o Direito de Preferência, para que o exercício do Direito de 

Preferência seja válido, este deverá adquirir a totalidade das ações 

e/ou dos direitos de subscrição. Se o Direito de Preferência for 

exercido por menos do que a totalidade dos Acionistas Notificados e 

mais do que um, os Acionistas Notificados que tenham exercido o 

Direito de Preferência, para que o exercício do Direito de Preferência 
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seja válido, deverão adquirir a totalidade das ações e/ou dos direitos 

de subscrição proporcionalmente entre eles, de acordo com a 

participação de cada um no capital da Companhia, sem considerar a 

participação do Acionista Ofertante e dos demais Acionistas 

Notificados que não tenham exercido o Direito de Preferência. 

 

Parágrafo 4º O prazo para o exercício do Direito de Preferência será contado 

individualmente para cada Acionista Notificado, independentemente 

da ordem de recebimento das Notificações. 

 

Parágrafo 5º Decorrido o prazo a que se refere o Parágrafo 2º deste Artigo 29, 

sem que os Acionistas Notificados exerçam o seu Direito de 

Preferência sobre a totalidade das ações e/ou direitos de subscrição 

ofertados, a alienação das ações e/ou dos direitos de subscrição 

poderá ser contratada pelo Acionista Ofertante com o adquirente e 

nos termos indicados na Notificação nos 60 (sessenta) dias 

subsequentes, nas exatas condições da oferta original. Decorrido 

esse prazo sem que se efetive a transferência, ou caso sejam 

alteradas, a qualquer tempo, por negociação ou qualquer outro 

motivo, quaisquer condições da oferta original, o Acionista Ofertante, 

se ainda desejar alienar suas ações e/ou direitos de subscrição, 

deverá renovar o procedimento estabelecido neste Artigo 29. 

 

Parágrafo 6º Aplica-se o Direito de Preferência a qualquer tipo de alienação de 

ações e/ou de direitos de subscrição, direta ou indireta, gratuita ou 

onerosa, incluindo, mas não se limitando a, as hipóteses de venda, 

cessão, transferência, permuta, doação ou conferência ao capital de 

outra sociedade.   

 

Parágrafo 7º Em caso de alienações indiretas de ações e/ou de direitos de 

subscrição, por meio da alteração do controle de sociedades, ou 

outras entidades, que sejam acionistas da Companhia, inclusive na 

hipótese prevista no Parágrafo 8º deste Artigo 29, o preço aplicável 

ao Direito de Preferência deverá ser proporcional ao preço pago pelo 

terceiro adquirente para a aquisição do controle das referidas 

entidades, levando-se em consideração a sua respectiva participação, 

direta ou indireta, no capital social da Companhia, preço esse que 

deverá ser informado na Notificação.  

 

Parágrafo 8º Não se aplica o Direito de Preferência às vendas, cessões, 

transferências ou alienações de ações da Companhia, ainda que em 

bloco, quando os adquirentes forem entidades controladas 

diretamente ou indiretamente pelos acionistas, desde que a 

sociedade adquirente permaneça sob controle, em iguais condições, 

do acionista que procedeu à transferência das ações e/ou de direitos 
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de subscrição. Se o controle direto ou indireto das referidas 

entidades for transferido a terceiro, acionista ou não, as mesmas 

regras previstas neste Artigo 29 deverão se aplicar para a aquisição 

das ações e/ou direitos de subscrição de ações emitidas pela 

Companhia e de titularidade da referida entidade.  

 

Parágrafo 9º O Direito de Preferência não será aplicável nas hipóteses em que a 

transferências das ações e/ou dos direitos de subscrição de ações 

ocorrer em virtude de sucessão causa mortis e/ou partilha.  

 

Parágrafo 10 As transferências de ações realizadas nos termos dos Parágrafos 8º e 

9º deste Artigo 29 deverão ser comunicadas a todos os acionistas, 

com cópia para a Companhia, em até 15 (quinze) dias contados de 

sua ocorrência. 

 

Parágrafo 11 A cessão, transferência ou alienação de ações e/ou de direitos de 

subscrição de ações em violação ou infração ao Direito de 

Preferência será considerada nula e inválida e não produzirá qualquer 

efeito perante os acionistas, perante a Companhia e/ou perante 

terceiros. O acionista que violar o Direito de Preferência (ou o 

terceiro adquirente, conforme o caso) estará sujeito (i) à suspensão 

de todos os seus direitos (mas não das obrigações) previstos neste 

estatuto social, em acordo de acionistas arquivado na sede social ou 

nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, 

deliberada em assembleia geral; (ii) ao pagamento das perdas e 

danos a que der causa; e (iii) à execução específica eventualmente 

exigida pelos acionistas adimplentes. 

Seção II – Direito de Venda Conjunta (Tag Along Right) 

 

Artigo 30 Observado o Direito de Preferência disciplinado no Artigo 29, os 

acionistas que detiverem ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do 

capital social da Companhia e/ou direitos de subscrição que asseguram a seu titular a 

subscrição de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social 

da Companhia obrigam-se, em quaisquer negócios que impliquem a alienação a quaisquer 

terceiros, acionistas ou não acionistas, de ações representativas de mais de 50% (cinquenta 

por cento) do capital social, e/ou direitos de subscrição que asseguram a seu titular a 

subscrição de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social 

da Companhia, a garantir que tais terceiros ofertantes assegurem aos Acionistas Notificados o 

direito de venda conjunta de ações, mediante oferta simultânea e idêntica, nas mesmas 

condições e preço, de forma que ocorra a venda conjunta e em bloco das ações e/ou dos 

direitos de subscrição (“Direito de Venda Conjunta”).  

 

Parágrafo 1º Aplica-se o Direito de Venda Conjunta previsto neste Artigo 30 a 

qualquer tipo de alienação de ações e/ou de direitos de subscrição, 

direta ou indireta, gratuita ou onerosa, incluindo, mas não se 
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limitando a, as hipóteses de venda, cessão, transferência, permuta, 

doação ou conferência ao capital de outra sociedade que impliquem, 

em um ou mais atos, a alienação de ações representativas de mais 

de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Companhia, e/ou 

de direitos de subscrição que assegurem a seu titular a subscrição de 

ações que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do 

capital social da Companhia. 

 

Parágrafo 2º Para os efeitos do disposto neste Artigo 30, o Acionista Ofertante que 

pretenda alienar ações representativas de mais de 50% (cinquenta 

por cento) do capital social da Companhia, e/ou direitos de 

subscrição a elas inerentes, deverá comunicar esse fato aos 

Acionistas Notificados e oferecer-lhes a possibilidade de venda 

conjunta das ações e/ou dos direitos de subscrição de sua 

titularidade, respeitadas as respectivas participações no total das 

ações, nas mesmas condições, preço e forma de pagamento, 

servindo, para este fim, a mesma Notificação prevista no Artigo 29.  

 

Parágrafo 3º O exercício do Direito de Venda Conjunta de ações e/ou de direitos 

de subscrição subordina-se ao não exercício do Direito de 

Preferência, respeitado o quanto disposto no Parágrafo 4º deste 

Artigo 30, correndo, simultaneamente, os prazos para o exercício do 

Direito de Preferência e do Direito de Venda Conjunta.  

 

Parágrafo 4º Durante o prazo de 30 (trinta) dias previstos no Artigo 29, 

Parágrafo 2º, os Acionistas Notificados responderão ao Acionista 

Ofertante, com cópia para a Companhia, por escrito, se pretendem 

exercer o Direito de Venda Conjunta das ações e/ou direitos de 

subscrição de que são titulares de acordo com as respectivas 

participações no capital social da Companhia. 

 

Parágrafo 5º A falta de resposta positiva expressa no prazo fixado no Parágrafo 4º 

deste Artigo 30 será considerada renúncia ao Direito de Venda 

Conjunta pelos Acionistas Notificados. 

 

Parágrafo 6º Caso os Acionistas Notificados tenham manifestado interesse na 

venda conjunta, o adquirente, para que a aquisição seja válida, 

deverá adquirir as ações e/ou direitos de subscrição do Acionista 

Ofertante e dos Acionistas Notificados que manifestarem o interesse 

na venda conjunta, nas mesmas condições, preço e forma de 

pagamento indicados na Notificação, de forma a assegurar a 

formação do bloco objeto da oferta. 

 

Parágrafo 7º A venda conjunta das ações e/ou dos direitos de subscrição efetivar-

se-á no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do término dos 
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prazos aplicáveis ao exercício do Direito de Preferência, em dia útil 

fixado de comum acordo entre as partes envolvidas, mediante a 

assinatura concomitante pelo Acionista Ofertante, pelos Acionistas 

Notificados que manifestarem o interesse na venda conjunta das 

ações e/ou dos direitos de subscrição, e pelos terceiros, dos termos 

de transferência das ações nos livros da Companhia, ou termos de 

cessão dos direitos de subscrição, e contra o pagamento do 

respectivo preço, nas exatas condições previstas na Notificação. 

Mesmo em caso de exercício do Direito de Venda Conjunta pelos 

Acionistas Notificados, o Acionista Ofertante não é obrigado a 

efetivar o referido negócio com o terceiro interessado. 

 

Parágrafo 8º Se qualquer condição contida na Notificação for modificada, ou se o 

prazo de 60 (sessenta) dias previsto no Parágrafo 7º deste Artigo 30 

não for observado, o procedimento estabelecido neste Artigo 30 

deverá ser obrigatoriamente repetido. 

 

Parágrafo 9º Aplica-se o Direito de Venda Conjunta a qualquer tipo de alienação 

de ações e/ou de direitos de subscrição, direta ou indireta, gratuita 

ou onerosa, incluindo, mas não se limitando a, as hipóteses de 

venda, cessão, transferência, permuta, doação ou conferência ao 

capital de outra sociedade.  

 

Parágrafo 10 Não se aplica o Direito de Venda Conjunta previsto neste Artigo 30 às 

hipóteses previstas nos Parágrafos 8º e 9º do Artigo 29. 

 

 

Parágrafo 11 O acionista que violar o Direito de Venda Conjunta (ou o terceiro 

adquirente, conforme o caso) estará sujeito (i) à suspensão de seus 

direitos (mas não de suas obrigações) previstos neste estatuto social, 

em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou na 

legislação em vigor, nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades 

por Ações, deliberada em assembleia geral; (ii) ao pagamento das 

perdas e danos a que der causa; e (iii) à execução específica 

eventualmente exigida pelos acionistas adimplentes. 

 

Seção III – Obrigação de Venda Conjunta (Drag Along Right) 

 

Artigo 31 Sem prejuízo, em qualquer caso, do disposto no Artigo 29, acerca do 

Direito de Preferência, e no Artigo 30, acerca do Direito de Venda Conjunta, o acionista, ou 

acionistas em conjunto, titular(es) de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por 

cento) capital votante da Companhia e/ou direitos de subscrição que asseguram a seu titular 

a subscrição de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) capital votante 

da Companhia (“Acionista(s) Controlador(es)”) terá(ão) o direito, mas não a obrigação, de 

fazer com que os demais acionistas alienem, a título oneroso, a totalidade de suas ações ao 
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interessado, acionista ou não acionista, na aquisição de ações representativas de mais de 

50% (cinquenta por cento) do capital votante da Companhia e/ou de direitos de subscrição a 

ela inerentes que assegurem a seu titular a subscrição de ações representativas de mais de 

50% (cinquenta por cento) do capital votante da Companhia, pelo mesmo preço por ação e 

nas mesmas condições oferecidas ao(s) Acionista(s) Controlador(es) (“Obrigação de Venda 

Conjunta”).  

 

Parágrafo 1º Os Acionistas Notificados ficarão obrigados a transferir suas ações 

e/ou direitos de subscrição para o terceiro interessado, se o(s) 

Acionistas(s) Controlador(es) requerer(em) na Notificação a 

implementação da Obrigação de Venda Conjunta, pelo mesmo preço 

e condições especificados na Notificação. 

 

Parágrafo 2º A Obrigação de Venda Conjunta efetivar-se-á no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do término dos prazos aplicáveis ao exercício 

do Direito de Preferência, em dia útil fixado de comum acordo entre 

as partes, mediante a assinatura concomitante pelo(s) Acionista(s) 

Controlador(es), pelos Acionistas Notificados e pelos adquirentes, dos 

termos de transferência das ações nos livros da Companhia, ou 

termos de cessão dos direitos de subscrição, e contra o pagamento 

do respectivo preço, nas exatas condições previstas na Notificação. 

 

Parágrafo 3º Se qualquer condição contida na Notificação for modificada, ou se o 

prazo de 60 (sessenta) dias previsto no Parágrafo 2º deste Artigo 31 

não for observado, o procedimento estabelecido neste Artigo 31 

deverá ser obrigatoriamente repetido. 

 

Parágrafo 4º Aplica-se a Obrigação de Venda Conjunta a qualquer tipo de 

alienação onerosa de ações e/ou de direitos de subscrição a ela 

inerentes que assegurem a seu titular a subscrição de ações 

representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital 

votante da Companhia, direta ou indireta, incluindo, mas não se 

limitando a, as hipóteses de venda, cessão, transferência, permuta, 

ou conferência ao capital de outra sociedade que impliquem, em um 

ou mais atos, ainda que não concomitantes, desde que conexos, a 

alienação de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por 

cento) do capital votante da Companhia e/ou de direitos de 

subscrição que após seu exercício assegurem ao titular a subscrição 

de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do 

capital votante da Companhia. 

 

Parágrafo 5º Não se aplica a Obrigação de Venda Conjunta às vendas, cessões, 

transferências ou alienações de ações e/ou direitos de subscrição de 

ações realizadas cujos adquirentes sejam sociedades controladas, 

direta ou indiretamente, pelos acionistas. 
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Parágrafo 6º A Obrigação de Venda Conjunta não será aplicável nas hipóteses em 

que a transferências ações e/ou direitos de subscrição de ações 

ocorrer em virtude de sucessão causa mortis, partilha e/ou a título 

gratuito. 

 

Parágrafo 7º O acionista que violar a Obrigação de Venda Conjunta (ou o terceiro 

adquirente, conforme o caso) estará sujeito (i) à suspensão de seus 

direitos (mas não de suas obrigações) previstos neste estatuto social, 

em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou na 

legislação em vigor, nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades 

por Ações, deliberada em assembleia geral; (ii) ao pagamento das 

perdas e danos a que der causa; e (iii) à execução específica 

eventualmente exigida pelos acionistas adimplentes. 

 

CAPÍTULO IX LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Artigo 32 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 

cabendo à assembleia geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que 

deverá atuar nesse período. 

 

CAPÍTULO X LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE DISPUTAS  

 

Artigo 33 Este estatuto social será interpretado e regido em conforme com as 

leis da República Federativa do Brasil.  

 

Artigo 34 Todos e quaisquer conflitos, controvérsias, divergências ou litígios 

envolvendo os acionistas, os administradores e/ou a Companhia e/ou relacionados a 

interpretação ou aplicação dos termos deste estatuto social deverão ser exclusiva e 

definitivamente resolvidos por meio de arbitragem administrada pela Centro de Arbitragem e 

Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM-CCBC (“Câmara”), a ser instituída e 

processada de acordo com o regulamento de arbitragem da Câmara (“Regulamento”), 

observado que, na hipótese de incompatibilidade entre as regras previstas neste estatuto 

social e aquelas previstas pelo Regulamento, as primeiras deverão prevalecer, para todos e 

quaisquer fins (“Arbitragem”). Os acionistas, os administradores e/ou a Companhia não 

poderão submeter qualquer conflito a processo judicial ou arbitral diferente do procedimento 

previsto neste estatuto social, com exceção à adoção de medidas cautelares pré-arbitrais ou 

medidas destinadas à execução específica deste estatuto social, para as quais fica desde logo 

eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do Parágrafo 10 

deste Artigo. 

 

Parágrafo 1º O tribunal arbitral deverá ser composto por 3 (três) árbitros, com 

experiência em direito brasileiro (“Tribunal Arbitral”). Cada um dos 

polos do litígio (requerente e requerido) deverá indicar 1 (um) 

coárbitro, em prazo único, observado o disposto no Regulamento. O 
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terceiro árbitro, que deverá presidir o Tribunal Arbitral, será indicado 

de comum acordo pelos coárbitros escolhidos pelas partes envolvidas 

no litígio. Caso os integrantes do mesmo polo da demanda arbitral 

(requerente ou requerido) deixem de indicar um coárbitro, ou não 

cheguem a um consenso quanto à referida indicação, ou caso os dois 

coárbitros indicados pelas partes envolvidas no litígio não cheguem a 

um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, todos os árbitros 

deverão ser indicados pelo presidente da Câmara. 

 

Parágrafo 2º Todos os procedimentos e documentos relacionados à Arbitragem 

serão conduzidos e preparados em língua portuguesa. 

 

Parágrafo 3º A sede da Arbitragem será o Município de São Paulo, Estado de São 

Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. 

 

Parágrafo 4º O Tribunal Arbitral decidirá com base na legislação material brasileira 

aplicável, sem recurso a normas de conflitos de leis e sendo-lhe 

vedado julgar por equidade.  

 

Parágrafo 5º  O procedimento arbitral, seus documentos, informações e/ou 

decisões deverão ser mantidos em sigilo pelas partes envolvidas no 

litígio, pela Câmara e pelo Tribunal Arbitral, sendo expressamente 

vedada a divulgação a terceiros de toda e qualquer informação 

relativa à Arbitragem sem a prévia e expressa autorização de todas 

as partes envolvidas no litígio. 

 

Parágrafo 6º A sentença arbitral será final e vinculará todas as partes envolvidas 

no litígio, independentemente de recusa de qualquer delas em 

participar do processo arbitral. 

 

Parágrafo 7º A responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas 

relacionadas à Arbitragem será determinada de acordo com o 

Regulamento ou, subsidiariamente, pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal 

Arbitral determinará também o pagamento de honorários de 

sucumbência. 

 

Parágrafo 8º A sentença arbitral que condenar qualquer das partes envolvidas a 

emitir declaração de vontade produzirá todos os efeitos da 

declaração de vontade não emitida pela parte condenada.  

 

Parágrafo 9º Caso exista necessidade de medidas acautelatórias ou coercitivas 

anteriores à instauração do Tribunal Arbitral, eventual medida liminar 

ou preparatória ou de tutela antecipada obtida perante o Poder 

Judiciário poderá ser revista a qualquer momento pelo Tribunal 

Arbitral. 
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Parágrafo 10 Para dirimir as questões oriundas deste estatuto social de natureza 

cautelar e/ou urgente surgidas antes da instauração do Tribunal 

Arbitral, bem como as de caráter executório, fica eleito o foro da 

Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 35 Aos casos omissos neste estatuto social, aplicar-se-ão as disposições 

da Lei das Sociedades por Ações, ou do diploma legal que a suceder. 

    
Valdeni Rodrigues de Novaes 

Presidente 

Paulo Fernando Gasparo 

Secretário     
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