
 

  

 

 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 
 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2010 

 
 
1. DATA,  LOCAL  E HORA:  Aos 7 dias de dezembro de 2010, às 9 horas, na sede social 
da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, salas 1301 a 1304, CEP 30112-
000. 
 
2. CONVOCAÇÃO  E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças.  
 
3. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Thiago 
Lima Borges. 
 
ORDEM  DO DIA:  (1) alteração do endereço da sede social da Companhia; (2) aprovação do 
limite de capital autorizado para futuros aumentos de capital social da Companhia; (3) aprovar a 
proposta para o desdobramento das ações representativas do capital social da Companhia, nos 
termos da qual cada ação ordinária passará a ser representada por 04 (quatro) ações pós-
desdobramento, (4) reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão 
das deliberações a serem tomadas em relação aos itens (1), (2) e (3) acima, e em adequação às 
disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA” e “Regulamento do Novo Mercado”, 
respectivamente); (5) reeleição e eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (6) aprovação da Política de Divulgação de Informações da Companhia; (7) 
aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia; (8) 
adesão, pela Companhia, ao segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (9) 
aprovação da abertura de capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de 



 

  

 

companhia aberta emissora de valores mobiliários “Categoria A” perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”); (10) autorização para a realização de oferta pública de distribuição 
primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em conjunto 
com uma distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de 
titularidade de determinados acionistas vendedores (“Acionistas Vendedores”), todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e da Instrução 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), sob 
coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Merrill Lynch de 
Investimentos S.A. (“BofA Merrill Lynch”), e do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) 
S.A. (“Credit Suisse” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BofA Merrill Lynch, 
“Coordenadores da Oferta”), e, ainda, com esforços de colocação das Ações no exterior, por 
meio de mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela CVM, (a) nos Estados Unidos da América, para investidores 
institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme 
definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em 
operações isentas de registro nos Estados Unidos da América, em conformidade com o disposto 
no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos 
editados ao amparo do Securities Act, e (b) nos demais países, que não o Brasil e os Estados 
Unidos da América, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor 
e em conformidade com a Regulation S editada pela SEC (“Oferta”); (11) ratificação de todos 
os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à adesão da Companhia ao 
segmento de listagem do Novo Mercado, à efetivação do registro como companhia aberta e à 
realização da Oferta, e (12) autorização para a Diretoria da Companhia praticar quaisquer outros 
atos necessários à consecução das deliberações previstas nos itens (8) a (10) acima. 
 
4. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias, os 
acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto 
segue: 
 
5.1 Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia da Rua Fernandes Tourinho, 
nº 147, salas 1301 a 1304, CEP 30112-000, para Rua Fernandes Tourinho, nº 147, salas 1301 a 
1303, CEP 30112-000, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
 
5.2 Aprovar a criação do limite do capital autorizado, ficando a Companhia autorizada a 
aumentar seu capital social até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), 
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração.  



 

  

 

 
5.3 Aprovar o desdobramento das 19.562.073 (dezenove milhões, quinhentas e sessenta e duas 
mil e setenta e três) ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, na 
proporção de 4 (quatro) novas ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária existente, 
sendo mantido o valor do capital social da Companhia no valor de R$21.358.265,00 (vinte e um 
milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais), passando o mesmo 
a ser representado por 78.248.292 (setenta e oito milhões, duzentas e quarenta e oito mil, 
duzentas e noventa e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, as quais 
serão distribuídas entre os acionistas na mesma proporção detida por cada um deles 
anteriormente ao desdobramento de ações.     
 

5.3.1 A posição acionária a ser considerada para o desdobramento tem como data 
base o dia 7 de dezembro de 2010. 

 
5.3.2  As ações ordinárias emitidas em virtude do desdobramento ora aprovado terão 
os mesmos direitos e vantagens assegurados às ações já existentes, previstos no Estatuto 
Social da Companhia e na legislação vigente, e participarão em igualdade de condições 
com estas com relação a todos os benefícios concedidos, inclusive na distribuição de 
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela 
Companhia. 

 
5.4 Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações 
aprovadas nos termos dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima, e a fim de adaptá-lo às regras constantes do 
Regulamento do Novo Mercado, o qual, consolidado e aprovado pelos acionistas, passará a 
vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.  
 
 5.4.1  Consignar que, observado o previsto no Artigo 51 do Estatuto Social ora 

aprovado, determinadas disposições do Estatuto Social da Companhia somente terão 
eficácia a partir da data de admissão da Companhia ao segmento de listagem do Novo 
Mercado da BM&FBOVESPA. 

 
5.5 Reeleger e eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com 
mandato unificado de 2 (dois) anos a contar desta data, a se encerrar na assembleia geral 
ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012: (a) ANDERSON LEMOS BIRMAN , brasileiro, 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M-27828 SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF nº 130.865.966-00, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 1507, Cj 161 - Parte, CEP 04547-005; (b) ALEXANDRE CAFÉ 



 

  

 

BIRMAN , brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M-6351953 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF 002.293.896-60, com escritório na Cidade de São Paulo, no 
Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, nº 117, 8° andar, Itaim Bibi, CEP 04543-070; 
(c) JOSÉ MURILO PROCÓPIO DE CARVALHO , brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais, sob o nº 23.356, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 006.984.156-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua João Antônio Azeredo, nº 454, 901, CEP 30320-610, Bairro Belvedere; (d) 
PEDRO DE ANDRADE FARIA , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
Carteira de Identidade RG nº 22.265.414-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.782.078-
76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua 
Tabapuã, nº 1.227, 23º andar, CEP 01451-011; (e) EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ, brasileiro, 
casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 27.074.850-7 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 263.395.488-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.227, 23º andar, CEP 01451-011; e (f) JOSÉ ERNESTO BENI 

BOLONHA , brasileiro, divorciado, psicólogo, portador da Carteira de Identidade RG nº 
3.817.959-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 532.430.488-34, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Columba, nº 61, CEP 04538-040. 
 

5.5.1 A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada 
(i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; 
e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia. 

 
5.6 Aprovar a Política de Divulgação de Informações da Companhia, a qual, aprovada pelos 
acionistas, passará a vigorar com a redação constante do Anexo II à presente ata. 
 
5.7 Aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, a qual, 
aprovada pelos acionistas, passará a vigorar com a redação constante do Anexo III à presente 
ata. 
 
5.8 Aprovar a adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado, bem como 
autorizar a celebração pela Companhia do Contrato de Participação no Novo Mercado com a 
BM&FBOVESPA.  
 
5.9 Autorizar o pedido de registro da Companhia junto à CVM como companhia aberta emissora 
de valores mobiliários “Categoria A”, nos termos da Instrução CVM 480, ficando a Diretoria da 
Companhia autorizada a, desde já, tomar todas as providências, praticar todos os atos 
necessários à realização do registro, inclusive a celebração de quaisquer documentos e 
representação da Companhia perante a CVM. 



 

  

 

 
5.10 Autorizar a realização da Oferta, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, no 
Brasil, em mercado de balcão não organizado e em regime de garantia firme de liquidação, 
conforme os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, incluindo esforços de colocação 
das Ações no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo 
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, nos Estados Unidos 
da América exclusivamente para investidores institucionais qualificados, conforme definido na 
Rule 144A editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto 
no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act e, nos demais países, 
exceto Brasil e Estados Unidos da América, de acordo com a legislação vigente no país de 
domicílio de cada investidor e em conformidade com a Regulation S editada pela SEC. 
 

5.10.1 Será oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 
o aumento do seu capital social, dentro do limite do capital autorizado, com emissão de 
novas ações ordinárias pela Companhia no âmbito da oferta primária, bem como a 
proporção entre a oferta primária e a oferta secundária. 

 
5.10.2 O preço de emissão e/ou venda por Ação no âmbito da Oferta (“Preço por 
Ação”) será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de 
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) a ser conduzido pelos Coordenadores da 
Oferta junto a investidores institucionais, em conformidade com o artigo 44 da Instrução 
CVM 400, justificando-se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação de 
acordo com o inciso I do §1º do Artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em 
vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da 
Companhia e que o valor de mercado das ações ordinárias a serem subscritas será aferido 
com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os 
investidores institucionais apresentarão suas ordens de subscrição e/ou aquisição de ações 
ordinárias no contexto da Oferta. O preço de emissão será aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia antes da concessão do registro da Oferta pela CVM. 

 
5.10.3 Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais, conforme definido abaixo) 
poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), nas mesmas condições e preço das 
Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada 
pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder, nos termos do 
Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações 
Ordinárias de Emissão da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Contrato de Colocação”), 
as quais serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda a ser constatado no 



 

  

 

decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de Ações Suplementares 
poderá ser exercida pelo Coordenador Líder, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, 
a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, por um período de até 30 (trinta) 
dias contados da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Arezzo Indústria 
e Comércio S.A., inclusive, a seu exclusivo critério e após notificação aos demais 
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento 
em que for fixado o Preço por Ação seja tomada em comum acordo entre os 
Coordenadores da Oferta. 

 
5.10.4 Adicionalmente, sem prejuízo da Opção de Ações Suplementares, nos termos 
do artigo 14, §2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Suplementares) poderá, a critério da Companhia e/ou 
dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser 
acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições e preço das Ações 
inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 

 
5.10.5 Aprovar a eventual condução de atividades de estabilização do preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, conforme regulamentação 
aplicável. 

 
5.10.6 A Oferta será realizada em conformidade com os procedimentos previstos na 
Instrução CVM 400, por meio de duas ofertas distintas: (i) a oferta destinada aos 
investidores não-institucionais; e (ii) a oferta destinada aos investidores institucionais, 
observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto 
no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 

 
5.11 Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à adesão 
da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado e à listagem das Ações neste 
segmento diferenciado, à efetivação do registro como companhia aberta perante a CVM e à 
realização da Oferta. 
 
5.12 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e deliberações e 
praticar todos os demais atos necessários e úteis à implementação das deliberações tomadas nos 
itens anteriores.  
 
6. ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, 
achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Anderson Lemos 



 

  

 

Birman – Presidente; Thiago Lima Borges – Secretário. Acionistas Presentes: Anderson Lemos 
Birman, Alexandre Café Birman, Albir Participações S.A. (por Anderson Lemos Birman e 
Alexandre Café Birman), Piraíba Fundo de Investimento em Participações, José Murilo 
Procópio de Carvalho, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej e José Ernesto Beni 
Bolonha. 
 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2010.  
 

Mesa: 

 

_______________________________ 
Pedro de Andrade Faria 

Secretário 



 

  

 

ANEXO I À  

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,  

REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2010  

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

DA 

 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 



 

  

 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 
NIRE 31.300.025.91-8 

 
ESTATUTO  SOCIAL 

 
 

CAPÍTULO I  - DENOMINAÇÃO , DURAÇÃO, SEDE E OBJETO  
 
Artigo 1  A Arezzo Indústria e Comércio S.A. é uma sociedade por ações, regida 
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 
de 15 de dezembro de 1.976, conforme alterada (a “Lei das S.A.”). 
 

Parágrafo Único - Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da 
BMF&Bovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BMF&Bovespa”), 
sujeitam-se, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho 
Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado 
da BMF&Bovespa (“Regulamento do Novo Mercado”). 
 
Artigo 2  A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 
 
Artigo 3  A Companhia tem sua sede social e foro na Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 a 1303, CEP 
30112-000. 
 

Parágrafo Único - Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá 
abrir, transferir, fechar ou alterar os endereços de suas filiais, estabelecimentos, 
agências, escritórios e representações ou instalações para a realização das atividades da 
Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
 
Artigo 4  A Companhia tem por objeto social a modelagem e o comércio de artigos 
de couro e de plástico em geral, incluindo sapatos e calçados de qualquer natureza e 
espécie e a industrialização e a comercialização de artigos e vestuário de qualquer 
natureza e uso, produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, produtos 



 

  

 

de perfumaria, toucador e cosméticos, produtos químicos de origem animal, vegetal e 
mineral, produtos tintoriais e contra oxidação, graxas, óleos, combustíveis em geral, 
minérios, metais em moldes, veículos em geral e suas partes, ferramentas, ferragens e 
instrumentos manuais, revistas e jornais de publicidade periódicas, aparelhos 
eletrônicos, elétricos, científicos e de uso comum de precisão ou não, plantas e flores 
naturais, tendas, barracas, bem como redes para descanso, jóias, bijuterias, instrumentos 
musicais, de acústica e de suas partes, papel, livros, impressos, artigos para escritório, 
materiais para construção em geral, móveis e mobiliário em geral, fios e matérias têxteis 
em geral, tecidos, roupas de cama, mesa, banho e cozinha, cortinas, tapetes, jogos e 
brinquedos em geral, artigos para ginástica e esportes, animais vivos e alimentos para 
animais, artigos de armarinho em geral, e ainda, cereais, ervas para infusão, laticínios, 
massas alimentícias, doces, artigos para fumantes e bebidas em geral, podendo ainda, 
prestar os seguintes serviços: bar e restaurante, organização de feiras e congressos, 
reparação, conservação de artigos de borracha, couro ou peles, administração de bens e 
direitos comerciais próprios, como marcas e patentes de comércio e indústria e contatos 
comerciais de franquia, representar pôr conta própria ou de terceiros, os produtos acima 
referenciados, podendo importar e exportar.  
 
 

CAPÍTULO II  - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 
 
Artigo 5  O capital social da Companhia é de R$21.358.265,00 (vinte e um 
milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco Reais), dividido 
em 78.248.292 (setenta e oito milhões, duzentas e quarenta e oito mil, duzentas e 
noventa e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 

Parágrafo Primeiro - O capital social da Companhia será representado 
exclusivamente por ações ordinárias. 

 
Parágrafo Segundo - Cada ação ordinária confere o direito a 1 (um) voto nas 

deliberações das Assembléias de Gerais da Companhia.  
 
Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão 

mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira 



 

  

 

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com quem a Companhia 
mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. 

 
Parágrafo Quarto - A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o 

custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, 
assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites 
máximos fixados pela CVM.  

 
Parágrafo Quinto - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações 

preferenciais ou partes beneficiárias.  
 

Artigo 6  A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, 
adquirir suas próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento 
ou alienação, observadas as condições e requisitos expressos no artigo 30 da Lei das 
Sociedades por Ações e disposições regulamentares aplicáveis.  
 
Artigo 7  A Companhia fica autorizada a aumentar o capital social até o limite de 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), independentemente de reforma 
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, 
estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua 
integralização. 
 

Parágrafo Único - A critério do Conselho de Administração, poderá ser 
excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões 
de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, 
cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por meio de subscrição 
pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos 
da lei, e dentro do limite do capital autorizado. 

 
Artigo 8  A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e 
de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opção de compra ou 
subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos 
administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, 
ou a sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. 

 



 

  

 

 
CAPÍTULO III  - ASSEMBLÉIAS GERAIS 

 
Artigo 9  As Assembléias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, uma vez por ano, 
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua 
convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições 
do presente Estatuto Social.  
 

Parágrafo Único – As Assembléias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 
15 (quinze) dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, ou ainda, na sua ausência deste último, por Conselheiro escolhido por 
maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao 
presidente da Assembléia indicar o secretário.  
 
Artigo 10 Para que possa participar da assembleia geral, votando nas matérias a 
serem deliberadas, o acionista deverá entregar na sede da Companhia, com no mínimo 
72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da realização da respectiva assembleia 
geral, os seguintes documentos: 
 

(i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais 
de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações., até 
5 (cinco) dias antes da data da realização da assembleia geral; 

 
(ii)  instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do 
procurador do acionista, o qual deverá ser constituído há menos de 1 (um) ano, e 
ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou 
administrador de fundos de investimento que represente os condôminos; e 

 
(iii)  relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido, 
pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, no 
máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da assembleia geral.  

 



 

  

 

Artigo 11 As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as hipóteses previstas 
em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos 
acionistas presentes, não se computando os votos em branco. 
 
 

CAPÍTULO IV  - ADMINISTRAÇÃO  
 
Artigo 12 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e 
por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o 
presente Estatuto Social. 
 

Parágrafo Único - A posse dos administradores estará condicionada à prévia 
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do 
Novo Mercado da BMF&Bovespa. 
 
 

CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
Artigo 13 O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e 
no máximo 8 (oito) membros, dos quais um será o seu Presidente e o outro o seu Vice-
Presidente, todos acionistas, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis pela 
Assembléia Geral. 
 

Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria 
absoluta, não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número 
de cargos do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada 
exercício, observado o mínimo de 5 (cinco) membros. 

 
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração será composto por, no 

mínimo, 20% (vinte por cento) de conselheiros independentes, nos termos do 
Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. 
 

Parágrafo Segundo - Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, 
salvo dispensa da Assembléia, aquele que: 

 



 

  

 

(i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia; ou  

 
(ii)  tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. 

 
Parágrafo Terceiro - O mandato dos membros do Conselho de Administração 

será unificado de 02 (dois) anos, salvo destituição, podendo os mesmos ser reeleitos. Os 
membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até 
a eleição e posse de seus sucessores.  
 

Parágrafo Quarto - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, 
além das atribuições próprias a seu cargo e das demais atribuições previstas neste 
Estatuto Social: 
 

(i) coordenar as atividades dos dois órgãos de administração da 
Companhia; e 

 
(ii)  convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembléia 

Geral e presidi-la. 
 
Artigo 14 Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante 
assinatura do respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração, 
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e 
responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das S.A. 
 
Artigo 15 A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será 
anualmente fixada pela Assembléia Geral. 
 

Parágrafo Único No caso da Assembléia Geral fixar a remuneração global, 
caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. 
 
Artigo 16 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 
trimestralmente, e extraordinariamente, sempre que necessário. 
 
Artigo 17 As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por 



 

  

 

seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados.  
 

Parágrafo Único - Independentemente das formalidades previstas neste 
Artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros 
por si ou representados na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 18 deste Estatuto 
Social. 
 
Artigo 18 As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a 
presença da maioria de seus membros em exercício. 

 
 Parágrafo Primeiro - No caso de ausência temporária de qualquer membro do 
Conselho de Administração, o membro do Conselho de Administração poderá, com 
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio 
de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da 
reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de 
recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração. 

 
Parágrafo Segundo - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do 

Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelo Conselho de Administração 
da Companhia e servirá até a primeira Assembléia Geral, ocasião em que deverá ser 
eleito o seu substituto, a fim de completar o prazo de mandato. 

 
Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho de Administração não poderão 

afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos 
consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo 
próprio Conselho de Administração. 
 
Artigo 19 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante 
o voto favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos 
na forma do Artigo 18, Parágrafo Primeiro deste Estatuto Social, sendo que, no caso de 
empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.  
 
Artigo 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 



 

  

 

preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de 
teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação destas. Tal participação será 
considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho 
de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão 
expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente certificado. 

 
Parágrafo Primeiro - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual 

deverá ser assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e 
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração 
da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da 
reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 18, Parágrafo 
Segundo deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do 
Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem 
eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo 
após a transcrição da ata. 

 
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá convidar, em suas 

reuniões, outros participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer 
natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. 

 
Artigo 21 Compete ao Conselho de Administração: 

 
(i) nomear o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, 
na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a eleição de 
seus membros pela assembleia geral; 
 
(ii)  fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 
(iii)  aprovar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da 

Companhia; 
 
(iv) eleger e destituir a Diretoria da Companhia, fixando as atribuições dos 

seus membros, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto 
Social; 



 

  

 

 
(v) convocar a Assembléia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar 

conveniente; 
 
(vi) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia 

Geral, os honorários mensais a cada um dos membros da administração e 
dos comitês de assessoramento da Companhia, se existentes, conforme o 
disposto neste Estatuto Social; 

 
(vii)  dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano de outorga 

de opção de compra de ações previamente aprovado pela Assembléia 
Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações aos 
administradores ou empregados da Companhia, ou a pessoas naturais que 
prestem serviços à Companhia ou à sociedades sob seu controle, sem 
direito de preferência para os acionistas da Companhia; 

 
(viii)  atribuir aos administradores da Companhia sua parcela de participação 

nos lucros apurados, conforme determinado pela Assembléia Geral, nos 
termos do Parágrafo Único do Artigo 34 deste Estatuto Social; 

 
(ix) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e 

papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em vias de celebração pela Companhia, e praticar quaisquer outros 
atos necessários ao exercício de suas funções; 

 
(x) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; 

 
(xi) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração, 

demonstrações financeiras e as contas da Diretoria a serem submetidas à 
Assembléia Geral, bem como sobre a proposta de destinação do 
resultado do exercício; 

 
(xii)  escolher e destituir auditores independentes; 

 
(xiii)  autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação 



 

  

 

de relatórios da Companhia, exceto se exigido pelos princípios contábeis 
geralmente aceitos nas jurisdições em que a Companhia opera; 

 
(xiv) aprovar previamente o pagamento de juros sobre o capital próprio e a 

distribuição de dividendos intercalares e intermediários, obedecido, no 
entanto, a política de dividendos da Companhia;  

 
(xv)  deliberar sobre a aquisição de ações e debêntures de emissão da 

Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, 
bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as 
normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis; 

 
(xvi)  submeter à Assembléia Geral propostas de aumento de capital, incluindo 

mediante integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto 
Social; 

 
(xvii)  deliberar sobre o aumento do capital social dentro dos limites do capital 

autorizado nos termos do Artigo 8º deste Estatuto Social, bem como 
deliberar sobre o preço de emissão, a forma de subscrição e pagamento, o 
término e a forma para o exercício dos direitos de preferência e outras 
condições relativas à emissão; 

 
(xviii)  aprovar a criação e extinção de subsidiárias ou controladas no País ou no 

exterior, bem como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a 
aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer 
título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de 
outras sociedades no País ou no exterior; 

 
(xix) aprovar a prestação pela Companhia de garantia real ou fidejussória em 

favor de terceiros que não a própria Companhia ou sociedade controlada 
desta, bem como a concessão de garantia em favor de sociedade 
controlada da Companhia cujo valor exceda a respectiva participação da 
Companhia, conforme o caso, na referida subsidiária; 

 
(xx) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em 



 

  

 

ações e sem garantia real, assim como deliberar sobre as condições 
referidas nos incisos VI a VIII do Artigo 59 da Lei das Sociedades por 
Ações e sobre a oportunidade de emissão, nos casos em que a 
Assembléia Geral tenha delegado esses poderes ao Conselho de 
Administração; 

 
(xxi)  deliberar sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers) e 

de outros títulos de dívida para distribuição pública ou privada no Brasil 
ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e as condições da 
emissão; 

 
(xxii)  deliberar sobre a realização de negócios e operações com quaisquer 

membros do Conselho de Administração ou diretores da Companhia, o 
acionista Controlador, suas subsidiárias, coligadas ou controladas, direta 
ou indiretamente, que, nos termos da legislação ou regulamentação 
interna aplicável, devam ser aprovadas pelo Conselho de Administração; 

  
(xxiii)  aprovar a venda, aquisição, arrendamento, transferência, oneração, ou 

outra forma de alienação de quaisquer ativos ou negócios, cujo valor, 
individual ou em uma série de transações, relacionadas em período de 12 
(doze) meses, exceda o valor agregado de R$30.000.000,00 (trinta 
milhões de reais);  

 
(xxiv) aprovar a realização de novos investimentos pela Companhia, cujo valor 

individual ou em uma série de transações, relacionadas em período de 12 
(doze) meses, exceda o valor agregado de R$30.000.000,00 (trinta 
milhões de reais); 

 
(xxv) aprovar a contratação de qualquer empréstimo e obrigação, a emissão de 

qualquer título de dívida, bem como qualquer alteração dos mesmos, 
cujo valor individual ou em uma série de transações relacionadas em 
período de 12 (doze) meses, exceda o valor agregado de 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

 
(xxvi) determinar o voto a ser proferido pela Companhia em quaisquer 



 

  

 

assembléia, resoluções ou reuniões de sócios de qualquer sociedade na 
qual a Companhia venha a deter participação relação às matérias acima 
referidas;  

 
(xxvii)  dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas 

regimentais de seu funcionamento, observadas as disposições deste 
Estatuto Social; 

 
(xxviii)definir e apresentar à Assembléia Geral a lista tríplice de instituições ou 

empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a 
preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, para fins de 
realização das ofertas públicas previstas no Capítulo VIII deste Estatuto 
Social; e 

 
(xxix) elaborar e tornar público parecer prévio fundamentado sobre toda e 

qualquer oferta pública de aquisição que tenha por objeto ações de 
emissão da Companhia, no qual se manifestará: (i) sobre a conveniência 
e oportunidade da oferta quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e 
em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) 
sobre as repercussões da oferta sobre a Companhia; (iii) quanto aos 
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; 
(iv) outros pontos que considerar pertinentes.  

 
Artigo 22 O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá 
estabelecer a formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções 
definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou 
não. 
 
 Parágrafo Único -Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas 
aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, 
remuneração e funcionamento. 

 
 



 

  

 

CAPÍTULO VI  - DIRETORIA  
 

Artigo 23 A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2(dois) e no 
máximo 10 (dez) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo permitida a cumulação de 
cargos, sendo necessariamente (a) 01 (um) Diretor Presidente, (b) 01 (um) Diretor Vice-
Presidente de Operações, (c) 01 (um) Diretor Vice-Presidente Corporativo, (d) 01 (um) 
Diretor Financeiro; (e) 01 (um) Diretor de Relações com Investidores, sendo permitida a 
cumulação de cargos. Os demais eventualmente eleitos não terão designação específica.  
 
Artigo 24 O mandato dos membros da Diretoria será de 02 (dois) anos, podendo ser 
reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse 
de seus sucessores. 
 
Artigo 25 A remuneração global ou individual da Diretoria será anualmente fixada 
pela Assembléia Geral. 
 

Parágrafo único No caso da Assembléia fixar a remuneração global caberá 
ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição. 
 
Artigo 26 Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do 
respectivo termo no livro de Atas da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, 
impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 
da Lei das S.A. 
 
Artigo 27 A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por 
convocação de qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, 
devendo constar da convocação a ordem do dia, e a reunião somente será instalada com 
a presença da maioria de seus membros. Independentemente de convocação, serão 
válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos 
membros em exercício. 
 

Parágrafo Primeiro - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este 
poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por 
escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por 



 

  

 

correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor 
Presidente. 
 

Parágrafo Segundo - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como 
colegiado indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, 
as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo 
do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se 
realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. 
 

Parágrafo Terceiro - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas 
funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de 
mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria. 
 

Parágrafo Quarto - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio 
de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação 
será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da 
Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus 
votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 
 

Parágrafo Quinto - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual 
deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e 
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os 
votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou 
que tenham se manifestado na forma Parágrafo Primeiro deste Artigo, deverão 
igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, 
fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser 
juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 
 
Artigo 28 As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de 
votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do 
Artigo 27, Parágrafo Primeiro deste Estatuto, sendo que, no caso de empate, caberá ao 
Diretor Presidente o voto de qualidade. 
 
Artigo 29 Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a 
prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles 



 

  

 

para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à 
Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os 
Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária 
administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as 
disposições do presente estatuto quanto à forma de representação e à alçada para a 
prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo 
Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, 
renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, 
contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, 
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar 
títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos 
de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social 
 

Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuições 
que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) coordenar, 
planejar, supervisionar e dirigir as atividades da Companhia; (ii) implementar as 
diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas em Assembléias Gerais e nas 
reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria; (iv) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da 
Diretoria; e (v) exercer outros poderes e atribuições que não forem conferidos aos 
demais diretores e as que lhe forem, de tempos em tempos, conferidos pelo Conselho de 
Administração. 
 

Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Vice-Presidente de Operações, dentre 
outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: 
coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relativas ao desenvolvimento, 
criação, produção, marketing e comercialização de produtos e serviços da Companhia, 
incluindo, mas não limitado a, (i) fornecimento de matérias-primas e serviços; (ii) 
gestão de canais de venda (franquias, multimarcas e lojas próprias); (iii) relacionamento 
com franqueados; (iv) criação e desenvolvimento de produtos; (v) atividades industriais 
e logísticas; (vi) estratégias e iniciativas de marketing; (vii) gestão de marcas; e (viii) 
exportação e atividades internacionais. 
 

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Vice-Presidente Corporativo, dentre 
outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: 



 

  

 

(i) coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de novos negócios; (ii) coordenar e supervisionar a elaboração do 
orçamento; (iii) coordenar e supervisionar a implementação de políticas de recursos 
humanos; e (iv) coordenar e supervisionar a implementação de sistemas e 
procedimentos de tecnologia de informação. 
 

Parágrafo Quarto - Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições 
que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: (i) administrar as 
operações de natureza financeira, incluindo a gestão da tesouraria e aplicação e captação 
de recursos; (ii) coordenar e supervisionar o planejamento financeiro; e (iii) coordenar e 
supervisionar as atividades de controladoria e contabilidade. 

 
Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre 

outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração: 
(i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que 
atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos investidores, à 
CVM e às bolsas de valores e mercados em que a Companhia tenha seus valores 
mobiliários negociados, conforme a legislação aplicável. 

 
Parágrafo Sexto - Os Diretores sem designação específica terão as atribuições 

que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de Administração quando da sua 
eleição, observado o disposto neste Estatuto Social.  
 
Artigo 30 Compete à Diretoria, como colegiado: 
 

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do 
Conselho de Administração e da Assembléia Geral; 

 
b) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de 
endereços de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da 
Companhia e/ou de suas Investidas, em qualquer parte do País ou do exterior, 
observadas as formalidades legais; 

 
c) submeter à apreciação do Conselho de Administração proposta sobre a 
criação e extinção de subsidiárias e controladas no País ou no exterior, bem 



 

  

 

como sobre a aquisição, cessão, transferência, alienação e/ou oneração, a 
qualquer título ou forma, de participações societárias e valores mobiliários de 
outras sociedades no País ou no exterior,; 

 
d) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o 
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório 
dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros 
apurados no exercício anterior; 

 
e) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios, 
operacionais e de investimentos da Companhia; 

 
f) praticar todos os atos necessários à execução os planos de negócios, 
operacionais e de investimentos da Companhia, nos termos do presente Estatuto; 

 
g) aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento; 

 
h) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da 
Assembléia Geral ou do Conselho de Administração. 

 
Artigo 31 A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:  
 

(iv) por 02 (dois) Diretores em conjunto; 
 
(v) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes 
especiais, devidamente constituído; 

 
(vi) por 02 (dois) procuradores, indistintamente, com poderes especiais, em 
conjunto; 

 
(vii)  por 01 (um) Diretor, ou 01 (um) procurador com poderes especiais, 
devidamente constituído, individualmente, para a prática dos seguintes atos: 

 
a) representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, entidades de classes; 



 

  

 

 
b) representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do 

Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou demissão de 
empregados, e para acordos trabalhistas; e 

 
c) representação da Companhia em juízo, ativa e passivamente 

 
Parágrafo Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia 

pela assinatura de 02 (dois) Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 
01 (um) ano. 
 

CAPÍTULO VII  - CONSELHO FISCAL  
 

Artigo 32 A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não 
permanente, e terá de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária. O Conselho 
Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento 
do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária realizada após a 
sua instalação. 
 

Parágrafo Primeiro - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará 
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho 
Fiscal aludido no Regulamento do Novo Mercado da BMF&Bovespa. 

 
Parágrafo Segundo  - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 

fixada pela Assembléia Geral que os eleger, respeitados os limites legais. 
 
Parágrafo Terceiro  - No caso de ausência temporária de qualquer membro do 

Conselho Fiscal, este será substituído pelo respectivo suplente. 
 
Parágrafo Quarto - Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá 

convocar Assembléia Geral Extraordinária, com base na prerrogativa do Artigo 163, V 
da Lei das S.A., com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para 
exercer o cargo até o término do mandato do Conselho Fiscal. 



 

  

 

 
Parágrafo Quinto - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por 

meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal 
participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os 
membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão 
expressar e formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta, fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente certificado. 
 

Parágrafo Sexto - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá 
ser assinada por todos os Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião, e 
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da 
Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem 
remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo Quinto in 
fine deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho 
Fiscal, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, 
contendo o voto ou parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao Livro logo após a 
transcrição da ata. 
 
 

CAPÍTULO VIII  - EXERCÍCIO SOCIAL , BALANÇO E LUCROS 
 
Artigo 33 O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de 
dezembro de cada ano 
 
Artigo 34 Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados 
sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: 
 

(i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na 
constituição da reserva legal, até que tal reserva atinja valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o montante 
contabilizado na reserva legal acrescido do montante contabilizado na 
reserva de capital representar valor que exceda 30% (trinta por cento) do 
capital social, não será obrigatória a dedução e a destinação previstas 



 

  

 

nesta alínea; 
 
(ii)  uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser 

destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista 
no Artigo 195 da Lei das S.A.; 

 
(iii)  uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida 

com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do 
Artigo 196 da Lei das S.A.; 

 
(iv) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (cinqüenta por cento) do 

lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e 
acréscimos previstos no Artigo 202, II e III da Lei das S.A., será 
distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e 

 
(v) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a 

parcela realizada do lucro do exercício, a Assembléia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição 
de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da 
Lei das S.A. 

 
Parágrafo Único - A Assembléia Geral poderá atribuir aos administradores da 

Companhia uma participação nos lucros, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 
152, da Lei das S.A. 
 

Artigo 35 A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, 
podendo com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, 
dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos 
intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo 
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 
 
Artigo 36 Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital 
próprio que não forem reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos após a data em que 
forem colocados à disposição dos acionistas. 
 



 

  

 

 
CAPÍTULO IX  – DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO , DO CANCELAMENTO DO 

REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO 
 

Artigo 37 A alienação do Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto 
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser 
contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o Adquirente se obrigue a 
efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, 
observando–se as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 
Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele 
dado ao acionista Controlador alienante.  
 
 Parágrafo Primeiro - Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo 
indicados em letras maiúsculas terão o seguinte significado: 
 
 “Acionista Controlador ” - significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas 
que exerçam o Poder de Controle da Companhia. 
 
 “Adquirente ” - significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer 
pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, 
universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou 
com sede no Brasil ou no exterior), ou grupo de pessoas que estejam (i)  vinculadas por 
acordo de voto de qualquer natureza seja diretamente ou por meio de sociedades 
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum, (ii) entre as quais haja relação de 
Controle, ou (iii) que estejam sob controle comum para quem o Acionista Controlador 
alienante venha a alienar ações da Companhia em quantidade que permita que o 
Adquirente se torne o Acionista Controlador da Companhia.  
  
 “Grupo de Acionistas” - significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por 
contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de 
sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais 
haja relação de Controle; (iii) ou sob Controle comum.  
 



 

  

 

 “Valor Econômico” - significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a 
ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia 
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. 
 
 “Poder de Controle” - (bem como seus termos correlatos) significa o poder 
efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 
órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, 
independentemente da participação societária acionária detida. Há presunção relativa de 
titularidade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular 
de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas 3 (três) últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja 
titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. 
 
 Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição disposta no Artigo 37 
também deverá ser realizada (i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de 
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários 
conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do Controle acionário da 
Companhia; e (ii) em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder 
de Controle da Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador alienante 
ficará obrigado a declarar à CVM e à BM&FBovespa o valor atribuído à Companhia 
nessa alienação e anexar documentação que o comprove. 
 
Artigo 38 O acionista que detém ações de emissão da Companhia e adquire o Poder 
de Controle em razão da celebração de contrato particular celebrado com o Acionista 
Controlador titular de mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social da 
Companhia, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá:  
 

(i) realizar uma oferta pública nos termos do Artigo 37 do presente Estatuto;  e  
 
(ii)  pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o 
preço da oferta pública e o valor eventualmente pago por ação adquirida em bolsa 
nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, 
devidamente atualizado. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as 
pessoas que venderam ações nos pregões em que o Adquirente realizou as 
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, 



 

  

 

cabendo à BM&FBovespa operacionalizar a distribuição, nos termos de seus 
regulamentos.  

 
Artigo 39 A Companhia não poderá registrar qualquer transferência de ações para o 
Adquirente do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a Deter o poder de 
Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores 
a que alude o Regulamento do Novo Mercado. 
 

Parágrafo Único - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício 
do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus 
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido no caput deste Artigo. 
 
Artigo 40 A saída da Companhia do segmento Novo Mercado da BM&FBovespa 
está sujeita à realização, pelo Controlador da Companhia, de oferta pública de aquisição 
de ações ao preço mínimo correspondente ao valor econômico atribuído em laudo de 
avaliação.  
 

Parágrafo Primeiro - A oferta pública prevista neste Artigo será feita em 
conformidade com a legislação aplicável, as regras de ofertas públicas de aquisição de 
ações estabelecidas pela CVM, bem como aquelas estabelecidas no Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa. 

 
Parágrafo Segundo - A saída da Companhia do Novo Mercado da 

BM&FBovespa, com o objetivo de que os valores mobiliários de sua emissão sejam 
admitidos à negociação fora deste segmento especial de listagem, deverá ser 
previamente aprovada pela Assembléia Geral, devendo o anúncio da oferta pública a 
que se refere o caput deste Artigo ser enviado à BM&FBovespa e divulgado ao mercado 
imediatamente após a realização de tal Assembleia Geral. 

 
Parágrafo Terceiro - No caso da saída da Companhia do segmento Novo 

Mercado da BM&FBovespa ocorrer em vista de reorganização societária na qual a 
companhia resultante não seja admitida para negociação no Novo Mercado, o anúncio 
dos resultados da oferta pública referida no presente Artigo deverá ser enviado à 
BM&FBovespa e divulgado ao mercado imediatamente após a realização da 
Assembleia Geral que aprovou a reorganização mencionada.  



 

  

 

 
Artigo 41 A oferta pública de aquisição de ações que vise ao cancelamento do 
registro de companhia aberta da Companhia está sujeita à realização, pelo acionista 
controlador da Companhia, de oferta pública de aquisição de ações ao preço mínimo 
correspondente ao Valor Econômico atribuído em laudo de avaliação.  

 
Artigo 42 O laudo de avaliação previsto no Artigo 40e no Artigo 41 será elaborado 
por empresa especializada, com experiência reconhecida e independente da Companhia, 
de seus administradores e de diretores e/ou acionista controlador. Tal laudo de avaliação 
deve também contemplar os requisitos previstos no Parágrafo Primeiro do Artigo 
Oitavo da Lei das S.A. e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo Sexto do 
referido Artigo.  
 

Parágrafo Primeiro - A empresa especializada responsável pela elaboração do 
laudo de avaliação prevista no presente Capítulo deve ser escolhida em Assembléia 
Geral a partir de uma lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, 
devendo a respectiva deliberação ser aprovada com base na maioria absoluta dos votos 
dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembléia Geral, excluídos 
os votos em branco. Tal Assembléia Geral, em primeira convocação, deverá contar com 
a presença de acionistas que representem, pelo menos, 20% (vinte por cento) do total de 
ações em circulação ou, em segunda convocação, com a presença de qualquer número 
de acionistas representando as ações em circulação. Ações em circulação são as ações 
de emissão da Companhia excluindo as detidas pelo acionista Controlador ou pessoas 
ligadas a este, pelos administradores da Companhia e as ações em tesouraria. 

 
Parágrafo Segundo - Os custos incorridos com a preparação do laudo de 

avaliação deverão ser suportados integralmente pelos responsáveis pela execução da 
oferta pública. 

 
Artigo 43 Nas hipóteses em que a Companhia não tiver um Acionista Controlador:  

 
(i) sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento de 

registro de companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá 
ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia 
somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham 



 

  

 

votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembléia 
Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham 
votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida 
oferta pública; e 

 
(ii)  sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída do Novo Mercado, 

seja por registro das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização 
societária conforme previsto no Parágrafo Terceiro do Artigo 40 deste 
Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada 
pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em 
Assembléia Geral. 

 
Artigo 44 Caso a Companhia não tenha um Acionista Controlador e a 
BM&FBovespa venha determinar que as cotações dos valores mobiliários de emissão 
da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores mobiliários emitidos 
pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão do 
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o 
Presidente do Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias 
contados dessa determinação, computados apenas os dias em que houver circulação dos 
jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembléia Geral Extraordinária 
para substituição de todo o Conselho de Administração. 

 
 Parágrafo Primeiro - Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no 
caput deste Artigo não seja convocada pelo Presidente do Conselho de Administração 
no prazo estabelecido, a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da 
Companhia. 
 
 Parágrafo Segundo - O novo Conselho de Administração eleito na 
Assembléia Geral Extraordinária referida no caput e no Parágrafo Primeiro deste Artigo 
deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo 
Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela BM&FBovespa 
para esse fim. 

 
Artigo 45 Caso a Companhia não tenha um Acionista Controlador e a sua saída do 
Novo Mercado ocorrer em razão do descumprimento de qualquer obrigação constante 



 

  

 

do Regulamento do Novo Mercado: 
 
(i) caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a 

oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas 
que tenham votado a favor da deliberação que implique o 
descumprimento; e 

 
(ii)  caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da 

Companhia, a Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de 
ações para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos 
os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em Assembléia Geral, 
a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta 
pública de aquisição deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham 
votado a favor dessa deliberação.  

 
Artigo 46 É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, 
visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VIII, no Regulamento do 
Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível 
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição 
e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM 
quando exigida pela legislação aplicável. 
 
Artigo 47 Não obstante o previsto no Artigo 50 deste Estatuto Social, as 
disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo 
dos direitos dos destinatários das ofertas mencionadas em referidos artigos. 

 
 

CAPÍTULO  X - DA ARBITRAGEM  
 

Artigo 48 A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros do 
Conselho Fiscal (quando instalado) e os membros dos comitês técnicos e consultivos, 
quando criados nos ternos do Artigo 22, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, 
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBovespa, de acordo com seu 
respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, 



 

  

 

eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., 
neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Sanções (quando o mesmo vier a 
ser aprovado pela BM&FBovespa) do Regulamento de Arbitragem da Câmara de 
Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.  
 
 

CAPÍTULO  XI - DA L IQUIDAÇÃO  
 

Artigo 49 A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a 
Assembléia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear 
o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 
 
 

CAPÍTULO  XII - D AS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 50 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia 
Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A. 
 
Artigo 51 As disposições contidas (a) no Parágrafo Único do Artigo 1º, (b) no 
Parágrafo Único do Artigo 12, (c) no Parágrafo 2º do Artigo 13, (d) nos itens (xxviiii) e 
(xxix) do Artigo 13, (e) no Parágrafo Primeiro do Artigo 32, (f) no Capítulo IX; e (g) no 
Capítulo X deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data de publicação 
do Anúncio de Início de Distribuição Pública de Ações, referente à primeira distribuição 
pública de ações da Companhia. 
 
 

* * * 



 

  

 

ANEXO II À  

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,  

REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2010  

 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES 

 

DA 

 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 



 

  

 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA  
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
 
I - DEFINIÇÕES E ADESÃO  
 
1. As definições utilizadas na presente Política de Divulgação têm os significados que lhes são 
atribuídos nas definições constantes do Anexo I da Política de Divulgação.  
 
2. Deverão assinar Termo de Adesão, conforme Anexo II à Política de Divulgação, tornando-se 
Pessoas Vinculadas para os fins aqui previstos, os acionistas controladores, diretos e indiretos, 
da Companhia e as pessoas por eles indicadas para acessar Informações Relevantes, diretores, 
membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com 
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, gerentes e empregados da 
Companhia que tenham acesso freqüente a Informações Relevantes, bem como as demais 
pessoas que a Companhia julgar necessário ou conveniente que assinem referido Termo de 
Adesão.  
 
3. A Companhia manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas respectivas 
qualificações, com indicação dos seus respectivos cargos ou funções, endereços e números de 
inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, atualizando-a sempre 
que houver qualquer alteração.  
 
II – ATO OU FATO POTENCIALMENTE RELEVANTE 
 
4. O critério de relevância do ato ou fato relevante é baseado na possibilidade de influenciar de 
modo ponderável a decisão dos investidores em negociar com valores mobiliários de emissão da 
Companhia ou a eles referenciados. 
 
5. Os acionistas controladores e administradores podem manter sigilo de ato ou fato 
potencialmente relevante quando entenderem que sua revelação porá em risco o interesse 
legítimo da Companhia.  
 
III - OBJETIVO  
 
6. O objetivo da presente Política de Divulgação é estabelecer as regras e procedimentos a 
serem adotados, com a finalidade de atender integralmente as disposições legais e 
regulamentares concernentes à divulgação de ato ou fato relevante, nos termos da Instrução 
CVM 358, visando especialmente (i) prestar informação completa aos acionistas e investidores; 
(ii) garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante; (iii) possibilitar acesso 



 

  

 

equânime às informações públicas sobre a Companhia a todo acionista e investidor; (iv) zelar 
pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante não divulgado; (v) colaborar para a estabilidade e o 
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro; e (vi) consolidar práticas de boa governança 
corporativa na Companhia. 
 
7. Quaisquer dúvidas acerca das disposições da presente Política de Divulgação, da 
regulamentação aplicável editada pela CVM e/ou sobre a necessidade de se divulgar ou não 
determinada informação ao público deverão ser esclarecidas com o Diretor de Relações com 
Investidores ou com pessoa por ele indicada.  
 
IV - DEVERES E RESPONSABILIDADES  
 
8. São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores da Companhia:  
 

(i) divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência, 
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia 
que seja considerado Informação Relevante;  

 
(ii)  zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante 

simultaneamente nas Bolsas de Valores e em todos os mercados nos quais a 
Companhia tenha Valores Mobiliários admitidos à negociação, assim como ao 
público investidor em geral. 

 
9. A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita 
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos 
ocorridos.  
 
10. A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio publicado nos 
jornais utilizados pela Companhia para divulgação de suas informações, podendo o anúncio 
conter a descrição resumida da Informação Relevante, desde que indique endereço na Internet 
onde esteja disponível a descrição completa da Informação Relevante, em teor no mínimo 
idêntico ao texto enviado à CVM e às Bolsas de Valores. 
 
11. Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, 
inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas 
ou com público selecionado, no País ou no exterior, a Informação Relevante será enviada 
simultaneamente à CVM e às Bolsas de Valores e divulgada ao público investidor em geral. 
 



 

  

 

12. Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar 
Informação Relevante deverá proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relações com 
Investidores. 
 
13. As Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento de Informação Relevante, sempre que se 
certifiquem de omissão na divulgação de Informações Relevantes, devem comunicar a 
Informação Relevante diretamente à CVM.  
 
14. A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o 
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso as Bolsas de Valores não estejam 
operando simultaneamente, a divulgação será feita observando o horário de funcionamento da 
BOVESPA.  
 
V - EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO REL EVANTE 
 
15. Os atos ou fatos que constituam Informação Relevante poderão deixar de ser divulgados se 
os acionistas controladores ou os administradores da Companhia entenderem que a sua 
revelação pode colocar em risco interesse legítimo da Companhia. 
 
16. A Companhia, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por iniciativa própria, 
poderá decidir por submeter à apreciação da CVM questão acerca da divulgação ao público de 
Informação Relevante que possa colocar em risco interesse legítimo da Companhia.  
 
17. Sempre que a Informação Relevante ainda não divulgada ao público tornar-se do 
conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram originalmente conhecimento; e/ou (ii)  
decidiram manter sigilosa a Informação Relevante, ou, na hipótese da informação escapar ao 
controle ou caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade 
negociada dos Valores Mobiliários, o Diretor de Relações com Investidores deverá providenciar 
para que a Informação Relevante seja imediatamente divulgada à CVM, às Bolsas de Valores e 
ao público. 
 
18. Caso a CVM decida pela divulgação da Informação Relevante e determine ao Diretor de 
Relações com Investidores ou à Pessoa Vinculada, conforme o caso, que comunique a 
Informação Relevante às Bolsas de Valores e ao público, o Diretor de Relações com 
Investidores ou a Pessoa Vinculada, conforme o caso, deverá proceder imediatamente à 
divulgação, na forma da Instrução CVM 358. 
 



 

  

 

VI - DEVER DE GUARDAR SIGILO ACERCA DE INFORMAÇÃO R ELEVANTE 
 
19. As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda 
não tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, 
até que tais Informações Relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que 
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.  
 
20. As Pessoas Vinculadas não devem discutir Informações Relevantes em lugares públicos. Da 
mesma forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à 
Informação Relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação 
Relevante.  
 
21. Quaisquer violações desta Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas 
deverão ser comunicadas imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com 
Investidores ou para pessoa por ele indicada.  
 
22. Caso qualquer Pessoa Vinculada verifique que uma Informação Relevante ainda não 
divulgada ao público tornou-se do conhecimento de pessoas diversas das que (i) tiveram 
originalmente conhecimento; e/ou (ii) decidiram manter sigilosa a Informação Relevante, ou, 
ainda, na hipótese da informação escapar ao controle ou caso se verifique que ocorreu oscilação 
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, tais fatos deverão 
ser imediatamente comunicados à Companhia, ao Diretor de Relações com Investidores ou à 
pessoa por ele indicada. 
 
VIII – VIGÊNCA E ALTERAÇÕES 
 
23. Quaisquer alterações à presente Política de Divulgação deverão ser informadas às Pessoas 
Vinculadas. 



 

  

 

Anexo I à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 
 

DEFINIÇÕES 
 
Ato ou Fato Relevante  Qualquer (i) decisão dos acionistas controladores; (ii) deliberação 

da assembleia geral ou dos administradores; ou (iii) qualquer outro 
ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou 
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da 
Companhia que possa influir de modo ponderável na: 

(a) cotação dos valores mobiliários de emissão da 
Companhia ou a eles referenciados; 

(b) decisão dos investidores de comprar, vender ou manter 
esses valores mobiliários; ou 

(c) decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 
inerentes à condição de titular de valores mobiliários 
emitidos pela Companhia ou a eles referenciados. 

 
Bolsas de Valores  A Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e quaisquer outras 

bolsas de valores ou mercados organizados de negociação em que 
a Companhia tenha Valores Mobiliários admitidos à negociação.  
 

Companhia  Arezzo Indústria e Comércio S.A. 
 

CVM   Comissão de Valores Mobiliários.  
 

Diretor de Relações com 
Investidores 

 O Diretor da Companhia designado pela Assembléia Geral ou pelo 
Conselho de Administração da Companhia para exercer as 
atribuições previstas na regulamentação da CVM. 
 

Informação Relevante  Qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de 
Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia 
ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado 
aos negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável 
(i) na cotação dos Valores Mobiliários; (ii) na decisão dos 
investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; 
ou (iii) na determinação de os investidores exercerem quaisquer 
direitos inerentes à condição de titulares de Valores Mobiliários. 
Como, por exemplo, (a) assinatura de acordo ou contrato de 



 

  

 

transferência do controle acionário da companhia, ainda que sob 
condição suspensiva ou resolutiva; (b) mudança no controle da 
companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão 
de acordo de acionistas; (c) celebração, alteração ou rescisão de 
acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou 
interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da 
companhia; (d) ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a 
companhia, contrato ou colaboração operacional, financeira, 
tecnológica ou administrativa; (e) autorização para negociação dos 
valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer 
mercado, nacional ou estrangeiro; (f) decisão de promover o 
cancelamento de registro da companhia aberta; (g) incorporação, 
fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; (h) 
transformação ou dissolução da companhia; (i) mudança na 
composição do patrimônio da companhia; (j) mudança de critérios 
contábeis; (k) renegociação de dívidas; (l) aprovação de plano de 
outorga de opção de compra de ações; (m) alteração nos direitos e 
vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; (n) 
desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de 
bonificação; (o) aquisição de ações da companhia para 
permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação de ações 
assim adquiridas; (p) lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição 
de proventos em dinheiro; (q) celebração ou extinção de contrato, 
ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa de 
concretização for de conhecimento público; (r) aprovação, 
alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação; 
(s) início, retomada ou paralisação da fabricação ou 
comercialização de produto ou da prestação de serviço; (w) 
descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de 
recursos da companhia; (x) modificação de projeções divulgadas 
pela companhia; (y) requerimento ou confissão de falência ou 
recuperação judicial ou propositura de ação judicial que possa vir a 
afetar a situação econômico-financeira da companhia. 
 

Instrução CVM 358  Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 
 

Pessoas Vinculadas  A Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, e 
as pessoas por eles indicadas para acessar Informações Relevantes, 
diretores, membros do conselho de administração, membros do 



 

  

 

conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas 
ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e 
empregados, sociedades controladas e/ou sob controle comum e 
respectivos acionistas controladores, membros da administração e 
de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de 
serviços e outros profissionais, que tenham aderido expressamente 
à Política de Divulgação e estejam obrigados à observância das 
regras nela descrita. 
 

Política de Divulgação  Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Arezzo 
Indústria e Comércio S.A. e seus anexos. 
 

Termo de Adesão  O instrumento formal assinado pelas Pessoas Vinculadas e 
reconhecido pela Companhia, por meio do qual as Pessoas 
Vinculadas manifestam sua ciência quanto às regras contidas na 
Política de Divulgação, assumindo a obrigação de cumpri-las e de 
zelar para que as regras sejam cumpridas por pessoas que estejam 
sob sua influência, incluindo empresas controladas, coligadas ou 
sob controle comum, cônjuges e dependentes, diretos ou indiretos. 
 

Valores Mobiliários  Ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e direitos de 
subscrição e notas promissórias de emissão da Companhia e 
derivativos referenciados a quaisquer desses Valores Mobiliários. 



 

  

 

Anexo II à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da  
Arezzo Indústria e Comércio S.A. 

 
 

MODELO DE TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE ATO OU FATO  RELEVANTE 
DA AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
 
Pelo presente instrumento, [nome], [qualificação], na qualidade de [função] da Arezzo 
Indústria e Comércio S.A., sociedade por ações de capital autorizado, com sede na  rua 
Fernandes Tourinho, 147, salas 1301 a 1304, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, CEP 30112-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.590.234/0001-76 e com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na JUCEMG sob o NIRE [31.300.025.91-8], doravante 
denominada simplesmente “Companhia”, vem por meio do presente Termo de Adesão declarar 
ter tomado conhecimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, 
aprovada pelo Conselho de Administração em [•] de [•] de [•], nos termos da Instrução CVM n.° 
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e assumir o compromisso de observar as 
normas e procedimentos previstos em tal documento e pautar suas ações em relação à 
Companhia sempre em conformidade com tais disposições. 
 
 
[Local e Data]  
________________________ 
Nome:  
 



 

  

 

ANEXO III À  

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,  

REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2010  

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EM ISSÃO 

 

DA 

 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 



 

  

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EM ISSÃO DA 
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
Conforme deliberação do conselho de administração desta data, a Arezzo Indústria e Comércio 
S.A. (“Companhia”) adota a presente Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 
da Companhia (“Política de Negociação”), que se regerá pelas seguintes disposições.  
 
1. Esta Política de Negociação estabelece determinadas regras que deverão ser observadas 
em qualquer negociação com valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles 
referenciados (“Valores Mobiliários”) pela Companhia e suas controladas e sociedades sob 
controle comum (“Arezzo”), pelos seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, pelos 
membros do conselho de administração, da diretoria e dos comitês estatutários e pelos 
funcionários da Arezzo que aderirem a esta Política de Negociação (“Indivíduos Restritos”). 
 
2. É vedada a negociação com Valores Mobiliários, pela Arezzo e pelos Indivíduos 
Restritos, no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais 
(ITRs) e anuais (DFPs) da Companhia. 
 
3. É vedada a negociação com Valores Mobiliários, pelos Indivíduos Restritos, nas datas 
em que a Arezzo negociar com ações de emissão da Companhia, com base em qualquer 
programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia. A Companhia 
deverá informar previamente os Indivíduos Restritos acerca de tais datas.  
 
4. É vedada a negociação com ações de emissão da Companhia pela Arezzo e pelos 
Indivíduos Restritos, salvo se forem realizadas por meio das seguintes sociedades corretoras: 
(i) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13º andar, 
São Paulo – SP; (ii) UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10º andar, São Paulo – SP; (iii) Ágora Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., com sede na Praia de Botafogo, 300, 6º andar, Rio de Janeiro – RJ; e 
(iv) Fator S.A. – Corretora de Valores, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º 
andar, São Paulo – SP (“Corretoras Credenciadas”). Esta vedação não se aplica aos conselheiros 
independentes da Companhia. 
 
5. Durante os períodos de vedação estabelecidos na Instrução CVM 358 e nesta Política de 
Negociação, a Companhia autorizará as corretoras credenciadas a rejeitar ordens de negociação 
advindas da Arezzo e dos Indivíduos Restritos cobertos pela vedação de que trata o item 4.  
 
6. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelos funcionários da Arezzo, salvo no 
âmbito de qualquer programa de opções de compra de ações da Companhia.    
 
7. Os Indivíduos Restritos só podem negociar Valores Mobiliários na pendência de 
divulgação de ato ou fato relevante se tiverem seus respectivos planos individuais de 
investimento aprovados pela Companhia, com a observância de diversos requisitos. 
 
8. Os Indivíduos Restritos que tiverem seus planos individuais de investimento aprovados 
pela Companhia, em conformidade com as especificações abaixo, poderão negociar com 



 

  

 

Valores Mobiliários na pendência de divulgação de ato ou fato relevante, não obstante terem de 
observar todas as obrigações relacionadas acima.  
 
9. O plano individual de investimento: 

 
(a) não poderá ser arquivado pelo Indivíduo Restrito que tiver conhecimento pessoal acerca 

de ato ou fato relevante ainda não divulgado ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias 
que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP; 

 
(b) deverá ser arquivado  com 30 (trinta) dias de antecedência ao início de qualquer 

negociação com Valores Mobiliários pelo Indivíduo Restrito; 
 

 
(c) será estabelecido com período de validade não inferior a 12 (doze) meses; 
 
(d) estabelecerá o compromisso irrevogável e irretratável da pessoa sujeita à restrição para 

negociação de investir valores previamente estabelecidos, indicando mensalmente, (i) o 
volume de recursos próprios que pretende investir em Valores Mobiliários no período; e 
(ii) a quantidade, tipo, espécie e classe, se for o caso, de Valores Mobiliários que 
pretende adquirir no período; 

 
 
(e) estabelecerá  (i) a obrigação de prorrogação do compromisso de compra dos Valores 

Mobiliários, mesmo após o encerramento do período originalmente previsto de 
vinculação de Indivíduo Restrito ao plano individual de investimento, na pendência de 
ato ou fato relevante não divulgado ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias que 
antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP; e (ii) obrigação dos indivíduos 
restritos reverterem à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em 
negociações com Valores Mobiliários da Companhia, decorrentes de eventual alteração 
nas datas de divulgação dos formulários ITR e DFP, apurados através de critérios 
razoáveis a serem definidos no próprio plano individual de investimento. 

 
10. O Indivíduo Restrito deverá manter os Valores Mobiliários adquiridos pelo período 
mínimo de 90 (noventa) dias antes de efetuar qualquer outra negociação com estes Valores 
Mobiliários, ressalvadas negociações decorrentes de (i) empréstimo de títulos e Valores 
Mobiliários; ou (ii) de situações plenamente circunstanciadas, justificadas e previamente 
autorizadas pelo Diretor de Relações com Investidores. 
 
11. Presumir-se-ão incluídas no plano individual de investimento, independentemente de 
previsão, a subscrição ou a aquisição de ações em virtude do exercício de opções concedidas 
pela Companhia sob plano de opção de compra de Valores Mobiliários previamente aprovado 
em assembléia geral de acionistas da Companhia. 
 
12. A prestação de aconselhamento por Indivíduos Restritos a título oneroso ou gratuito, é 
restringida pela presente Política de Negociação. A prestação de aconselhamento por Indivíduos 
Restritos, a título oneroso ou gratuito, deve ser limitada aos períodos em que os Indivíduos 



 

  

 

Restritos não tenham conhecimento de qualquer informação relacionada a ato ou fato relevante 
ainda não divulgado. 
 
13. Administradores que tenham aderido à presente Política de Negociação e que se afastem 
da Companhia devem observar determinadas regras. Administradores da Companhia que 
tenham aderido à Política de Negociação e que venham a se afastar da Companhia não tendo 
ainda sido divulgado ato ou fato relevante de negócio ocorrido durante a sua gestão devem 
observar as limitações fixadas pela Política de Negociação (i) pelo prazo de 6 (seis) meses, 
contados de seu afastamento; ou (ii) até a divulgação do respectivo ato ou fato relevante, o que 
ocorrer primeiro.  
 
14. Os Indivíduos Restritos deverão aderir a esta Política de Negociação por meio da 
assinatura do Termo de Adesão constante do Anexo I. A Companhia manterá em sua sede, 
relação das pessoas que firmarem o Termo de Adesão, com as respectivas qualificações, cargo 
ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
ou Pessoas Físicas (CPF), ambos do Ministério da Fazenda. 
 
15.  Os Termos de Adesão deverão permanecer arquivados na sede da Companhia enquanto 
seus signatários mantiverem vínculo com a Companhia, e por, no mínimo, 5 (cinco) anos após o 
seu desligamento.  
 
16. O Diretor de Relações com Investidores é responsável pela execução e 
acompanhamento desta Política de Negociação. 

 
 

 
 



 

  

 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
DE EMISSÃO DA AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
 
 
 
Pelo presente instrumento, [nome ou razão social], [qualificação], com endereço em [endereço], 
na qualidade de [cargo ou acionista controlador] da [razão social da sociedade], vem declarar ter 
tomado conhecimento da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Arezzo 
Indústria e Comércio S.A., aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em [•] 
de [•] de [•], e assumir o compromisso de cumprir com todos os termos e condições de tal 
documento. 
 
 

[Local], [Data] 
 
 

[Signatário] 
 


