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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
Companhia Aberta 

 
CNPJ/MF 16.590.234/0001-76 

NIRE: 31.300.025.91-8 

 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011  

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL : Realizada em 08 de novembro de 2011, às 9:00h, 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º 

andar, CEP 04547-005. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto 

Social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação 

escrita entregue aos membros do Conselho de Administração em 27 de outubro de 2011. 

 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia. 

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. 

Alexandre Café Birman.  

 

5. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre: (i) a análise, discussão e aprovação das 

demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de nove meses findo em 

30 de setembro de 2011; (ii) a cessão à Companhia da totalidade das quotas detidas pelo 

Sr. Anderson Lemos Birman nas seguintes sociedades, controladas pela Companhia: 

ZZARIO Comércio de Calçados Ltda., ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda., ZZAF 

Indústria e Comércio de Calçados Ltda., Allmaness Calçados Ltda., Shoes For U 

Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. e Schutz Shoes Design Exportação e 

Importação Ltda. (em conjunto, “Investidas”); (iii)  o aumento do capital social da 

ZZARIO Comércio de Calçados Ltda., da ZZCAPRI Comércio de Calçados Ltda., da 

Schutz Shoes Design Exportação e Importação Ltda., da ZZAB Comércio de Calçados 

Ltda. e da Shoes For U Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., mediante a 
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subscrição de novas quotas pela Companhia; e (iv) a orientação do voto a ser proferido 

pela Companhia em reuniões de sócios das Investidas e da ZZAB Comércio de 

Calçados Ltda. no sentido de aprovar as matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) acima. 

 
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e dando início à discussão das 

matérias indicadas na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração 

deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 

 

6.1 Aprovar as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período de 

nove meses findo em 30 de setembro de 2011, ficando a Diretoria da Companhia 

autorizada a divulgar tais informações na forma da lei. 

 

6.2 Aprovar a cessão da totalidade das quotas detidas pelo Sr. Anderson Lemos 

Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M-

27828 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 130.865.966-00, residente e domiciliado 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de 

Carvalho, 1507, 16º andar, conjunto 161 – Parte, CEP 04547-005, nas Investidas à 

Companhia.  

 

6.3 Aprovar o aumento do capital social da ZZARIO Comércio de Calçados Ltda., 

sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, loja 108 G/H, CEP 22430-060, inscrita no 

CNPJ sob o nº 10.229.077/0001-91 e com seus atos constitutivos arquivados perante a 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.208.165.808 (“ZZARIO”), 

dos atuais R$ 6.945.000,00 (seis milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais) para 

R$ 8.326.000,00 (oito milhões trezentos e vinte e seis mil reais), um aumento, portanto, 

no valor de R$ 1.381.000,00 (um milhão trezentos e oitenta e um mil reais), mediante a 

emissão de 138.100.000 (cento e trinta e oito milhões e cem mil) novas quotas, com 

valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, mediante (i) a capitalização de 

crédito detido pela Companhia contra a ZZARIO no valor total de R$ 1.380.981,49 (um 

milhão trezentos e oitenta mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove 

centavos), conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da 

ZZARIO; e (ii) a subscrição, pela Companhia, de 1.851 (mil, oitocentas e cinquenta e 

uma) quotas, com valor nominal total de R$ 18,51 (dezoito reais e cinquenta e um 

centavos), a serem integralizadas em moeda corrente nacional no ato da subscrição. 
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6.4 Aprovar o aumento do capital social da ZZCAPRI Comércio de Calçados 

Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, sala 1302, Bairro Funcionários, CEP 

30112-000, inscrita no CNPJ sob o nº 10.354.605/0001-34 e com seus atos constitutivos 

arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 

31.208.255.902 (“ZZCAPRI”), dos atuais R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 

mil reais) para R$ 4.150.000,00 (quatro milhões cento e cinquenta mil reais), um 

aumento, portanto, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), 

mediante a emissão de 65.000.000 (sessenta e cinco milhões) de novas quotas, com 

valor nominal de R$ 0.01 (um centavo de real) cada, mediante (i) a capitalização de 

crédito detido pela Companhia contra a ZZCAPRI no valor total de R$ 646.193,51 

(seiscentos e quarenta e seis mil cento e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), 

conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da ZZCAPRI; 

e (ii) a subscrição, pela Companhia, de 380.649 (trezentas e oitenta mil, seiscentas e 

quarenta e nove) quotas, com valor nominal total de R$ 3.806,49 (três mil oitocentos e 

seis reais e quarenta e nove reais), a serem integralizadas em moeda corrente nacional 

no ato da subscrição. 

 

6.5 Aprovar o aumento do capital social da ZZAB Comércio de Calçados Ltda., 

sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 2.232, Loja E-7, Jardim Paulistano, CEP 01489-900, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 07.900.208/0001-06 e com seus atos constitutivos arquivados 

perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.220.527.961 

(“ZZAB ”), dos atuais R$ 16.038.237,95 (dezesseis milhões, trinta e oito mil, duzentos e 

trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) para R$ 55.433.237,95 (cinquenta e cinco 

milhões, quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), um aumento, portanto, no valor de R$ 39.395.000,00 (trinta e nove milhões, 

trezentos e noventa e cinco mil reais), mediante a emissão de 3.939.500.000 (três 

bilhões, novecentas e trinta e nove milhões, e quinhentas mil) novas quotas, com valor 

nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada, mediante (i) a capitalização de crédito 

detido pela Companhia contra a ZZAB no valor total de R$ 1.197.418,46 (um milhão 

cento e noventa e sete mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), 

conforme devidamente reconhecido e registrado na escrituração contábil da ZZAB; e 

(ii) a subscrição, pela Companhia, de 3.819.758.154 (três bilhões, oitocentas e dezenove 

milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro) novas quotas, 

com valor nominal total de R$ 38.197.581,54 (trinta e oito milhões, cento e noventa e 
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sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a serem 

integralizadas em moeda corrente nacional até 31 de dezembro de 2012. 

 

6.6 Aprovar o aumento do capital social da Shoes For U Comércio de Calçados e 

Acessórios Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 5.819, loja 316-A, piso 02, Shopping Jardim 

Sul, Bairro Morumbi, CEP 05724-900, inscrita no CNPJ sob o nº 09.182.439/0001-57 e 

com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São 

Paulo sob o NIRE 35.221.758.622 (“Shoes For U”), dos atuais R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), um aumento, portanto, no valor de 

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 6.500 (seis mil 

e quinhentas) novas quotas, com valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada, a serem 

totalmente subscritas e integralizadas pela Companhia, em moeda corrente nacional. 

 

6.7 Aprovar o aumento do capital social da Schutz Shoes Design Exportação e 

Importação Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Campo Bom, Estado do 

Rio Grande do Sul, na Avenida São Leopoldo, nº 3490, sala 101, CEP 93700-000, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.461.175/0001-21 e com seus atos constitutivos arquivados 

perante a Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43.203.733.440 (“Shoes 

Design”), dos atuais R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para R$ 

1.821.000,00 (um milhão oitocentos e vinte e um mil reais), um aumento, portanto, no 

valor de R$ 1.071.000,00 (um milhão e setenta e um mil reais), mediante a emissão de 

1.071.000 (um milhão e setenta e uma mil) novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 

(um real) cada, mediante (i) a capitalização de crédito detido pela Companhia contra a 

Shoes Design no valor total de R$ 1.070.421,45 (um milhão setenta mil quatrocentos e 

vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme devidamente reconhecido e 

registrado na escrituração contábil da Shoes Design, observado que, para a capitalização 

de parcela deste crédito correspondente a R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) e 

integralização de 1 (uma) quota, a Companhia deverá aportar ainda R$ 0,55 (cinquenta 

e cinco centavos de real) ao capital da Shoes Design; e (ii) a subscrição, pela 

Companhia, de 578 (quinhentas e setenta e oito) quotas, com valor nominal total de R$ 

578,00 (quinhentos e setenta e oito) reais, a serem integralizadas em moeda corrente 

nacional no ato da subscrição. 
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6.8 Aprovar a orientação do voto a ser proferido pela Companhia em reuniões de 

sócios das Investidas e da ZZAB no sentido de aprovar as matérias indicadas nos itens 

6.2 a 6.7 acima. 

 

6.9 Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à 

efetivação das deliberações ora tomadas. 

 

7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 

ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes 

assinada. Assinaturas: Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Pedro de 

Andrade Faria, José Murilo Procópio de Carvalho, Eduardo Silveira Mufarej, José 

Ernesto Beni Bolonha, Guilherme Affonso Ferreira e Artur Noemio Grynbaum. 

 

São Paulo, 08 de novembro de 2011. 

 

Mesa: 

 

________________________ 

Anderson Lemos Birman 
Presidente 

 ________________ 

Alexandre Café Birman 
Secretário 

 
 


