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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
Companhia Aberta 

 
CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2011 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09:00 horas do dia 09 de agosto de 2011, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 16º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04547-005. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do parágrafo 
único do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença de todos os 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 
 
3. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Pedro de 
Andrade Faria. 
 
4. ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre: (i) as demonstrações financeiras intermediárias 
relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2011; (ii) a alteração da Política de 
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia (“Política de Negociação”) em 
cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado; e (iii) a sistemática de distribuição de 
proventos aos acionistas da Companhia. 
 
5. DELIBERAÇÕES:  Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 
 
5.1. Aprovar as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período de seis 
meses findo em 30 de junho de 2011, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar 
tais informações na forma da lei. 
 
5.2. Aprovar a alteração da Política de Negociação para adaptação ao Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, passando a Cláusula 1 da Política de Negociação a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“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 
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controladas e sociedades sob controle comum (“Arezzo”), pelos seus acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, pelos membros do conselho de administração e do 
conselho fiscal, quando instalado, da diretoria e dos membros de órgãos com funções 
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária e pelos funcionários da 
Arezzo que aderirem a esta Política de Negociação (“Indivíduos Restritos”).” (grifo 
nosso) 

 
5.2.1. As demais Cláusulas da Política de Negociação permanecem inalteradas. 
 
5.3. Aprovar a sistemática de distribuição de proventos aos acionistas da Companhia para o 
segundo semestre do exercício de 2011 e para o exercício de 2012, que obedecerá à seguinte 
política:  
 
5.3.1. A sistemática de distribuição de proventos da Companhia prevê o pagamento de 
pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio Semestrais (“JCP”) aos acionistas. Tal 
sistemática terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da 
Companhia no último dia útil de cada semestre, ou seja, dia 29 de dezembro de 2011, dia 29 
de junho de 2012 e dia 28 de dezembro de 2012 (“Datas de Referência”) e será efetuado no 
último dia útil do mês subsequente às Datas de Referência, sujeitos à retenção do imposto de 
renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou 
imunes, ou acionistas domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação 
estabeleça alíquota diversa. As ações serão negociadas ex-direitos a JCP a partir do primeiro 
dia útil seguinte às Datas de Referência, inclusive. 
 
5.3.2. O pagamento de JCP ficará condicionado ao limite da dedutibilidade da Taxa de Juros 
de Longo Prazo (“TJLP”) do semestre, conforme legislação em vigor e ao montante 
acumulado semestralmente do cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no 
Estatuto Social da Companhia e não será objeto de qualquer remuneração a título de 
atualização monetária.  
 
5.3.3. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/95, item V da Deliberação CVM nº 
207/96 e artigo 35 do Estatuto Social, os valores distribuídos a título de JCP, líquidos do 
imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos aos 
exercícios de 2011 e 2012, respectivamente. 
 
5.3.4. Os valores a serem pagos a título de JCP foram calculados de acordo com o previsto 
no artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sendo fixado em R$7.968.816,90 
(sete milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa 
centavos) o valor de JCP para cada semestre, correspondentes ao valor bruto de R$0,09 por 
ação ordinária da Companhia. Não obstante qualquer disposição em contrário desta ata, o 
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pagamento de JCP poderá ser suspenso, alterado ou não realizado, e devidamente comunicado 
ao mercado, caso os limites de pagamento e/ou dedutibilidade de JCP sejam atingidos, nos 
termos da legislação em vigor, seja atingido o montante do dividendo mínimo obrigatório, de 
acordo com o previsto no Estatuto da Companhia, ou caso o Conselho de Administração 
entenda que o pagamento do JCP seja incompatível com a situação financeira ou com a 
estratégia de investimento da Companhia. Adicionalmente, caso sejam atingidos os limites de 
pagamento e/ou dedutibilidade de JCP nos termos legais, a Companhia poderá realizar parte 
ou a totalidade da distribuição de proventos nos montantes aqui previstos por meio da 
distribuição de dividendos aos acionistas, conforme venha a ser deliberado pelo Conselho de 
Administração oportunamente. 
 
5.3.5. Os procedimentos relativos à sistemática de distribuição de proventos serão 
informados pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data.  
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 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, 09 de agosto de 2011. 
Mesa: 
 

__________________________________ 
Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 
Pedro de Andrade Faria 

Secretário 
 


