CIELO SA
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 12 de abril de 2017
1.
Data, hora e local: No dia 12 de abril de 2017, às 10 horas, na sede social da Cielo S.A.
(“Companhia”), na Alameda Xingu, n.o 512, 21º ao 31º andares, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado
de São Paulo.
2.
Mesa: Presidente: Luiz Leonardo Cantidiano; e Secretária: Louangela Bianchini da Costa
Colquhoun.
3.
Presença e Quórum de Instalação: Presentes acionistas da Companhia representando mais de
80,72% do capital social com direito a voto, conforme se verifica (i) pelas assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio do
escriturador Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações e Custódia ou diretamente pela
Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. Presentes, ainda, os Srs. Eduardo Campozana
Gouveia, Diretor Presidente; Clovis Poggetti Jr, Vice Presidente de Finanças e Diretor de Relações
com Investidores; e Marcelo de Araújo Noronha, representando o Conselho de Administração da
Companhia; Gilberto Mifano representando o Comitê de Auditoria; Marcelo Santos Dall´Occo,
representando o Conselho Fiscal da Companhia e, ainda, o representante da KPMG Auditores
Independentes, Sr. André Pola, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 134 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”).
4.
Convocação: Devidamente convocados nos termos do artigo 124, §1º, inciso II da Lei 6.404/76,
conforme Edital de Convocação publicado nos dias 11, 14 e 28 de março de 2017 e 04 de abril de
2017 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e “Valor Econômico”. As Demonstrações
Financeiras foram publicadas no dia 31 de janeiro de 2017 nos jornais "Diário Oficial do Estado de
São Paulo" e “Valor Econômico”, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o art. 133 da Lei
nº 6.404/76, por força do § 5º do mesmo artigo. Foram, ainda, divulgados eletronicamente ao
mercado os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
5.

Ordem do Dia:

5.1.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)

Tomar as contas dos administradores, examinar e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras e Contábeis, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos
Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2016;
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, que compreenderá a
aprovação da proposta de orçamento de capital e a ratificação do montante de proventos
distribuídos; e
Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores e conselheiros fiscais
para o exercício social de 2017;

(ii)

(iii)

5.2.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iv)

Eleger, nos termos do art. 15, §4º do Estatuto Social, em decorrência de renúncia, três membros
do Conselho de Administração da Companhia, previamente indicados pelo referido órgão social
em reuniões realizadas em 26 de janeiro de 2017 e 10 de março de 2017, os quais deverão
completar o mandato dos Conselheiros renunciantes até a Assembleia Geral Ordinária de 2018;
Eleger os membros do Conselho Fiscal;
Deliberar sobre a proposta para o aumento do capital social mediante capitalização de parcela
da reserva de lucros, com a emissão de novas ações a serem distribuídas aos acionistas,
gratuitamente, a título de bonificação, nos termos do artigo 169 da Lei n.º 6.404/76; e
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

(v)
(vi)

(vii)

6.
Deliberações: Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de
boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante
o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas, com a abstenção dos
legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na
forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art.
130, §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76:
6.1.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, sem qualquer restrição ou ressalva, tendo sido
computados 80,706038% de votos a favor, representados por 1.827.194.838 ações; 0,019078%
de abstenções, representadas por 431.918 ações e sem votos contrários, o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia, acompanhadas dos
pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, os quais foram apresentados
à Assembleia e ficam arquivados na sede da Companhia.

(ii)

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 80,724819% de votos
a favor, representados por 1.827.620.029 ações; 0,000003% de abstenções, representadas por
6.728 ações e sem votos contrários, a proposta da administração de destinação do lucro
líquido do exercício de 2016, no montante de R$4.005.451.357,00 (quatro bilhões, cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete Reais), com a seguinte
destinação: (a) R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) destinados à reserva legal; (b)
R$1.237.095.107,00 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões, noventa e cinco mil, cento e
sete reais), para distribuição aos acionistas, sendo (b.1) R$612.365.322,90 (seiscentos e doze
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa
centavos), conforme deliberação do Conselho de Administração em 1º de agosto de 2016,
dos quais R$238.000.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões de reais) a título de juros
sobre capital próprio, que foram sujeitos à incidência de imposto de renda retido na fonte
à alíquota aplicável a cada caso, e R$374.365.322,90 (trezentos e setenta e quatro
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa
centavos) a título de dividendos, sendo que não fizeram jus aos proventos ações ma ntidas
em tesouraria. Referidos proventos foram pagos aos acionistas no dia 30 de setembro de
2016, com base na posição acionária de 16 de setembro de 2016; e (b.2)
R$624.729.784,20 (seiscentos e vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao saldo remanescente
do resultado do exercício social de 2016, distribuídos da seguinte forma:
R$376.929.784,20 (trezentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil,

setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) a título de dividendos, conforme
deliberação do Conselho de Administração em 30 de janeiro de 2017, e R$247.800.000,00
(duzentos e quarenta e sete milhões e oitocentos mil reais) título de juros sobre capital
próprio que foram sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte, mediante
aplicação da alíquota cabível, conforme deliberado em reunião do Conselho de
Administração realizada no dia 28 de dezembro de 2016, sendo que não fizeram jus aos
proventos ações mantidas em tesouraria. Os juros sobre capital próprio e os dividendos
descritos no item (b.2) foram pagos aos acionistas no dia 31 de março de 201 7, com base
na posição acionária de 03 de janeiro de 2017 e 15 de março de 2017, respectivamente.
Em conformidade com o artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, os dividendos e juros
sobre capital próprio, declarados e pagos, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, serão imputados ao valor do dividendo obrigatório e ratificad os
pela presente Assembleia Geral; e (c) com base no Orçamento de Capital constante do
item 15.b do Anexo III da Proposta da Administração, ora aprovado, retenção e destinação
de 67,5% (sessenta e sete virgula cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2016 no
montante de R$2.568.356.249,90 (dois bilhões, quinhentos e sessenta e oito milhões, trezentos
e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), após a constituição
da reserva legal, para a Reserva de Orçamento de Capital, que, somada ao valor remanescente
retido no exercício passado, perfaz o valor total de R$5.151.974.162,81 (cinco bilhões, cento e
cinquenta e um milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e
oitenta e um centavos), montante este retido com o propósito de fortalecer o capital de giro e
garantir maior robustez e estabilidade financeira a Companhia e facilitar o financiamento das
suas operações, em especial a operação de aquisição de recebíveis de vendas (“ARV”), além de
prover recursos para eventual recompra de ações de emissão da Companhia, nos termos e até o
limite permitido pela Instrução CVM nº 567.
(iii)

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 80,706038% de votos
a favor, representados por 1.827.194.836 ações; 0,000000001% de votos contrários,
representados por 3 ações; e 0,019078% de abstenções, representadas por 431.918 ações, a
fixação do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia, conforme
a proposta da administração, de até R$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais),
devendo o Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, inciso “ix”, do Estatuto Social
da Companhia, fixar e ratear as remunerações individuais de seus membros e dos membros da
Diretoria, dentro do limite ora aprovado. O valor da remuneração global aprovado
compreende a remuneração da Diretoria da Companhia, de seu Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e dos Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração no período
de janeiro a dezembro de 2017, e inclui remuneração fixa e variável (esta considerando o
patamar máximo atingível), direta e indireta, bem como benefícios de qualquer natureza e os
montantes a serem arcados pela Companhia em decorrência das opções de compra de ações
outorgadas em virtude de plano de opção de compra de ações da Companhia. Caberá ao
Conselho Fiscal, se instalado, a remuneração mensal individual dos membros efetivos de, no
mínimo, 10% (dez por cento), e, no máximo, 20% (vinte por cento) da remuneração que, em
média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, excluídos deste cálculo os encargos,
bonificações e 13º salário, e observado o limite da remuneração global dos administradores
ora aprovada. Os membros do Conselho Fiscal receberão 12 (doze) salários mensais e não
haverá benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.

6.2.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iv)

Em razão da renúncia dos Srs. Raul Francisco Moreira, ao cargo de membro e Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, Eurico Ramos Fabri e José Maurício Pereira Coelho
ao cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovar, por maioria dos
acionistas presentes, tendo sido computados 80,723405% de votos a favor, representados por
1.827.588.029 ações; 0,001711% de abstenções, representadas por 38.728 ações e sem votos
contrários, para cada candidato, a eleição, em caráter extraordinário, nos termos do art. 15, §4º
do Estatuto Social, dos seguintes membros titulares indicados pelo Conselho de Administração
em reuniões realizadas em 26 de janeiro de 2017 e 10 de março de 2017: Marcelo Augusto
Dutra Labuto, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº
1345836 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 563.238.081-53, com endereço comercial na SAUN,
Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 15º andar, Asa
Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912, como substituto do Sr. Raul
Francisco Moreira; (b) Rômulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, portador da
cédula de identidade RG nº 05.350.467-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 604.722.787-20,
com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, s/ nº, 4º andar, Prédio Vermelho, Vila Yara,
na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900, como substituto do Sr. Eurico Ramos
Fabri; e (c) Alberto Monteiro de Queiroz Netto, brasileiro, casado, administrador, portador da
cédula de identidade RG nº 07.578.580-8 SESP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 843.603.807-04,
com endereço comercial na SAUN, Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco
do Brasil, Torre 1, 15º andar, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-912,
como substituto do Sr. José Mauricio Pereira Coelho.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos completarão o mandato dos
Conselheiros renunciantes até a Assembleia Geral Ordinária de 2018 e tomarão posse em seus
respectivos cargos em até 30 (trinta dias) mediante assinatura de termo de posse no Livro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração e dos Termos de Anuência ao Regulamento
do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ocasião
na qual firmarão também declaração confirmando que não estão impedidos por lei para
investidura no cargo, nem estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº
6.404/76 e na e na Instrução CVM 367/02.

(v)

Tendo em vista que o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia se encerra nesta
data, conforme disposto no §5º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, o Acionista Controlador
BB Banco de Investimento S.A. solicitou nova instalação do Conselho Fiscal, com
funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que examinar e votar as contas do s
administradores e as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017. Face ao pedido de nova instalação do Conselho Fiscal, foi aprovada,
por maioria dos acionistas presentes, a eleição de 5 (cinco) membros efetivos e igual número
de suplentes, para um mandato de 1 (um) ano, conforme segue:

(a)

Edmar José Casalatina, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,
portador do RG n.º 12202548-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 017.122.018-83,
com endereço comercial no AUN, quadra 05, lote B, Torre I, Edifício Banco do Brasil, 1º
andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.040-912, como membro efetivo,
tendo sido computados 60,664191% de votos a favor, representados por
1.373.444.909 ações; 0,026976% de abstenções, representadas por 610.741 ações e
sem votos contrários; e seu respectivo suplente, Flávio Saba Santos Estrela, brasileiro,
casado, bancário, portador da cédula de identidade n.º 1595508 SSP/GO , inscrito no
CPF/MF sob o n.º 370.351.931-20, com endereço comercial na SBS Quadra 01 Bloco
G Lote 32 – Ed. Sede III - 17º e 18º Andares, Asa Sul, cidade de Brasília, Distrito Federal,
CEP 70073-901; tendo sido computados 60,638682% de votos a favor, representados
por 1.372.867.372 ações; 0,052485% de abstenções, representadas por 1.188.278
ações e sem votos contrários;

(b)

Joel Antonio de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da cédula de identidade n.º 2068192 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n.º
137.422.306-97, com endereço comercial na Praça Quinze de Novembro, 20, 6º
andar na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20010-110, como
membro efetivo, tendo sido computados 60,664191% de votos a favor, representados
por 1.373.444.909 ações; 0,026976% de abstenções, representadas por 610.741 ações
e sem votos contrários; e como seu suplente, Sigmar Milton Mayer Filho, brasileiro,
casado, Bancário, portador da cédula de identidade nº 1332834-SSI SC, inscrito no
CPF/MF sob n.º 645.205.870-34, com endereço comercial na Alameda Xingu, nº 512, 8º
andar, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-030; ; tendo
sido computados 60,638682% de votos a favor, representados por 1.372.867.372
ações; 0,052485% de abstenções, representadas por 1.188.278 ações e sem votos
contrários;

(c)

Herculano Aníbal Alves, brasileiro, casado, consultor, portador do RG n.º RG n.º
5.306.068 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 463.463.178-49, com endereço
comercial na Avenida Paulista, 1450, 6º andar, Bela Vista, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 01310-917, como membro efetivo, tendo sido computados
60,664191% de votos a favor, representados por 1.373.444.909 ações; 0,026976% de
abstenções, representadas por 610.741 ações e sem votos contrários; e seu respectivo
suplente, Kleber do Espírito Santo, brasileiro, casado, contador, portador da carteira
de identidade CNH nº 00881255762, inscrito no CPF/MF sob o n.º 200.788.206-00 ,
com endereço comercial na Av. Américo de Oliveira , Sem Nº Cidade de Deus, Prédio
Cinza 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06029-900; tendo sido
computados 60,638682% de votos a favor, representados por 1.372.867.372 ações;
0,052485% de abstenções, representadas por 1.188.278 ações e sem votos contrários;

(d)

Marcelo Santos Dall'Occo, brasileiro, casado, contador, portador do RG n.º
13.580.014 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. º 054.500.438-13, com endereço na
Cidade de Deus, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029 900, como membro efetivo, tendo sido computados 60,662689% de votos a favor,
representados por 1.373.410.888 ações; 0,028479% de abstenções, representadas por
644.762 ações e sem votos contrários e seu respectivo suplente, Carlos Roberto
Mendonça da Silva, brasileiro, casado, bancário, portador do RG n.º 42.922.575 IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n.º 775.573.607-53, com endereço na Cidade de Deus s/nº,
Prédio novo, 3º andar, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900; tendo
sido computados 60,638682% de votos a favor, representados por 1.372.867.372
ações; 0,052485% de abstenções, representadas por 1.188.278 ações e sem votos
contrários; e

(e)

Haroldo Reginaldo Levy Neto, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º
7.387.557-0 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.508.808-19, com endereço
comercial na Alameda Xingu, 512, 21º ao 31º andares, Alphaville, cidade de Barueri,
estado de São Paulo, CEP: 06455-030, como membro efetivo, e seu respectivo suplente,
Milton Luiz Milioni, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade nº. 5.907.222 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
954.833.738-04, com endereço comercial na Rua Gabrielle D' Annunzzio 255, Apto 41,
Campo Belo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.619-000, os quais
foram eleitos, nos termos do artigo 161, § 4.º, alínea a, da Lei das S.A, em votação em
separado, por maioria do acionistas minoritários, tendo sido computados 1,494336%
de votos a favor, representados por 33.831.954 ações; 18,537239% de abstenções,
representadas por 419.685.419 ações e sem votos contrários.

Consignar que o acionista Geração Futuro L. Par Fundo de Investimento em Ações, titular de
53.734 ações ordinárias, representativas de 0,002373% do capital social total e votante,
indicou para eleição em votação em separado dos minoritários o Sr. Mauro Daud Filho, e o Sr.
Charles René Lebarbenchon como seu suplente; no entanto, os candidatos por ele indicados
não foram eleitos pela maioria dos minoritários que manifestaram seus votos na votação em
separado, conforme indicado no item acima.
Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data
depois da comprovação de satisfação dos requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76,
bem como após a assinatura do termo de posse e dos Termos de Anuência ao Regulamento do
Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os quais
serão lavrados em livro próprio da Companhia, ocasião na qual firmarão também declaração
confirmando que não estão impedidos por lei para investidura no cargo, estando cientes do
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e na e na Instrução CVM 367/02.
Fica registrado que o acionista Geração Futuro L. Par Fundo de Investimento em Ações
apresentou protesto, o qual foi recebido e autenticado pela Mesa, e será encaminhado à CVM
juntamente com a presente ata e arquivado na sede da Companhia.

(vi)

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 80,724819% de votos
a favor, representados por 1.827.620.029 ações; 0,000003% de abstenções, representadas por
6.728 ações, sem votos contrários, conforme proposta da administração, o aumento do capital
social dos atuais R$3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais) para
R$4.700.000.000,00 (quatro bilhões e setecentos milhões de reais), ou seja, um aumento de
R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), mediante capitalização de parte
dos recursos disponíveis na reserva de lucros, com emissão de 452.802.510 (quatrocentos e
cinquenta e dois milhões, oitocentas e duas mil e quinhentas e dez) novas ações ordinárias,
sem valor nominal, título de bonificação, a razão de 20% (vinte por cento), ou seja, 1 (uma)
nova ação ordinária para cada 5 (cinco) ações de que forem titulares na posição final de 12 de
abril de 2017, sendo que a partir de 13 de abril de 2017, inclusive, as ações serão negociadas
“ex direito” à bonificação. Os ADRs – American Depositary Receipts, negociados no Mercado
de Balcão Norte Americano (OTC), serão bonificados na mesma proporção.
Por conta da deliberação ora tomada, o caput do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia
passará a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 7º. O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de
R$4.700.000.000,00 (quatro bilhões e setecentos milhões de reais), dividido 2.716.815.061
(dois bilhões, setecentas e dezesseis milhões, oitocentas e quinze mil e sessenta e uma)
ações ordinárias, sem valor nominal."

(vii)

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 80,723405% de votos
a favor, representados por 1.827.588.029 ações; 0,001711% de abstenções, representadas por
38.728 ações e sem votos contrários, em decorrência da deliberação tomada no item (vi) da
Assembleia Geral Extraordinária, a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia,
passando a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º,
da Lei da nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos acionistas presentes.
Mesa: Presidente: Luiz Leonardo Cantidiano; Secretária: Louangela Bianchini da Costa
Colquhoun. Acionistas Presentes: conforme livro de presença dos Acionistas.
Certifico que a presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio.
Barueri, 12 de abril de 2017.

__________________________________
Luiz Leonardo Cantidiano
Presidente

__________________________________
Louangela Bianchini da Costa Colquhoun
Secretária

Anexo I
(Anexo à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cielo S.A., realizada em 12.04.2017)

ESTATUTO SOCIAL DA CIELO S.A.
Capítulo I
Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração
Artigo 1º. A Cielo S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida por este Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis.
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de credenciamento de
estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de cartões
de crédito e de débito, bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para
registro e aprovação de transações não financeiras; (b) o aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços
de instalação e manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e processamento
de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito, bem como com
outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações
não financeiras e dados eletrônicos de qualquer natureza que possam transitar em rede eletrônica; (c)
prestação de serviços de instalação e manutenção de soluções e meios eletrônicos para automação
comercial; (d) a administração dos pagamentos e recebimentos à rede de estabelecimentos credenciados,
mediante captura, transmissão, processamento dos dados e liquidação das transações eletrônicas e
manuais com cartões de crédito e de débito, bem como outros meios de pagamento e meios eletrônicos
ou manuais destinados a transações não financeiras, bem como a manutenção dos agendamentos de tais
valores em sistemas informáticos; (e) a representação de franquias nacionais e internacionais de meios
manuais e eletrônicos de pagamento; (f) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista,
direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior; (g) a prestação de serviços de distribuição de produtos
financeiros, securitários, seguro saúde e previdência privada; e (h) desenvolvimento de outras atividades
correlatas, de interesse da Companhia.
Artigo 3º. A Companhia tem a sua sede e o seu domicílio legal na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
Parágrafo Único - A Companhia pode abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências,
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no território nacional ou no exterior,
por deliberação da Diretoria Estatutária.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Artigo 5º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado,
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo
Mercado”).
Artigo 6º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto.

Capítulo II
Capital Social e Ações
Artigo 7º. O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R$4.700.000.000,00
(quatro bilhões e setecentos milhões de reais), dividido em 2.716.815.061 (dois bilhões, setecentas e
dezesseis milhões, oitocentas e quinze mil e sessenta e uma) ações ordinárias, sem valor nominal.
§ 1º - O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária
confere o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
§ 2º - Todas as ações da Companhia são nominativas, escriturais, e devem ser mantidas em conta
de depósito junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”). Pode ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do artigo 35 da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”).
§ 3º - É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Artigo 8º - O capital social da Companhia pode ser aumentado em até 2.400.000.000 (dois bilhões e
quatrocentos milhões) de ações ordinárias adicionais, independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do Conselho de Administração, competente para fixar o preço de emissão, as
demais condições e os prazos de subscrição e de integralização das ações no limite do capital autorizado.
§ 1º - Exceto nos casos previstos nos parágrafos seguintes, na proporção do número de ações que
possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição de aumento de capital, sendo de 30
(trinta) dias corridos o prazo para o exercício deste direito, contado da data da publicação da ata
da Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre o aumento do capital social da
Companhia.
§ 2º - A Companhia pode, no limite do capital autorizado estabelecido no caput deste artigo e de
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de
ações a seus administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os
acionistas.
§ 3º - O Conselho de Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para
o seu exercício, na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
§ 4º - O Conselho de Administração deverá dispor sobre as sobras de ações não subscritas em
aumento de capital, durante o prazo do exercício de preferência, determinando, antes da venda
das mesmas em bolsa de valores em benefício da Companhia, o rateio, na proporção dos valores
subscritos, entre os acionistas que tiverem manifestado, no boletim ou lista de subscrição,
interesse em subscrever as eventuais sobras.
Capítulo III
Assembleia Geral

Artigo 9º. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente nos quatro primeiros meses do exercício social
para deliberar sobre as matérias previstas em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
assim exigirem.
§ 1º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral é instalada, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital
social com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número.
§ 2º - As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria de votos dos acionistas
presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto
Social.
§ 3º - A Assembleia Geral só pode deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por
Ações.
§ 4º - Para participar das Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar à Companhia: (i)
documento de identidade, instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii)
comprovante expedido pela instituição escrituradora; e/ou (iii) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pelo órgão competente.
Artigo 10º. A Assembleia Geral é instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
na ausência deste, por qualquer outro membro do Conselho de Administração da Companhia ou, em caso
de ausência, por qualquer acionista ou administrador da Companhia escolhido pela maioria dos acionistas
presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que pode ser acionista ou não
da Companhia.
Artigo 11. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
reformar o Estatuto Social;
deliberar sobre a dissolução, a liquidação, a fusão, a cisão, a incorporação da Companhia,
ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como sobre a incorporação de ações
envolvendo a Companhia;
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos
de ações;
aprovar a criação ou modificação de planos da Companhia para outorga de opção de
compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados e a pessoas naturais
que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados de
outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela administração, sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
deliberar sobre o aumento do capital social, acima do limite autorizado no Artigo 8º acima;

(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deve funcionar no período de
liquidação;
deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
deliberar sobre a saída do Novo Mercado (“Novo Mercado”) da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”);
escolher a empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das
ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída
do Novo Mercado, conforme o previsto no Capítulo VIII deste Estatuto Social, dentre as
indicadas pelo Conselho de Administração; e
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Único - O Presidente da Assembleia Geral deve observar e fazer cumprir as disposições
dos acordos de acionistas arquivados na sede social, vedando a contagem dos votos proferidos em
contrariedade com o conteúdo de tais acordos.
Capítulo IV
Administração
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 12. A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Estatutária, na
forma da lei e deste Estatuto Social.
Artigo 13. A posse dos administradores nos cargos faz-se mediante assinatura de termo lavrado em livro
próprio, dispensada qualquer garantia de gestão, e, também pela prévia subscrição do Termo de Anuência
dos Administradores a que alude o Regulamento do Novo Mercado.
§ 1º – Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores, salvo se
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o
caso.
§ 2º - A Assembleia Geral fixa a remuneração global anual dos administradores e cabe ao Conselho
de Administração efetuar a distribuição da verba entre os administradores.
Artigo 14. Ressalvado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável e observadas as regras de
convocação aplicáveis, qualquer dos órgãos de administração reúne-se validamente com a presença da
maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes, excluídos os
impedidos de votar por conflito de interesses.
Parágrafo Único - É dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se
presentes todos os membros do órgão da administração. São considerados presentes os membros
que manifestem seu voto: (i) por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo
órgão; ou (ii) por voto escrito antecipado; ou (iii) por voto escrito transmitido por fax, por correio
eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação que assegure a autoria do documento.
Seção II
Conselho de Administração

Artigo 15. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 11 (onze)
membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
§ 1º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração devem ser
Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, sendo
também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade
prevista no artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239 da Lei 6.404/76. Quando, em decorrência da
observância desse percentual, resultar número fracionário de Conselheiros, deve-se proceder ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, em caso de fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, em caso de fração inferior a 0,5
(cinco décimos).
§ 2º - A qualificação como Conselheiro Independente deve ser expressamente declarada na Ata da
Assembleia Geral que o eleger.
§ 3º - O Conselho de Administração tem 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente eleitos pelo
próprio Conselho de Administração. O Vice-Presidente exerce as funções do Presidente em suas
ausências e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na
hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções
do Presidente são exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pela
maioria dos membros.
§ 4º - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração, os conselheiros remanescentes indicarão
um substituto, respeitadas as condições previstas em acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia, o qual permanecerá no cargo até a primeira Assembleia Geral, quando será eleito o
novo conselheiro, que deverá permanecer no cargo até o final do mandato do membro substituído.
Ocorrendo a vacância da maioria dos cargos do Conselho de Administração, a Assembleia Geral
deverá ser convocada para proceder a nova eleição.
§ 5º - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 6º - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito,
salvo dispensa de Assembleia Geral, aquele que: (a) ocupar cargo em sociedade que possa ser
considerada concorrente da Companhia; (b) tiver ou representar interesse conflitante com os da
Companhia.
§ 7º - No caso de membro do Conselho de Administração não residente no Brasil, a sua posse fica
condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para receber citação
em ações contra ele propostas com base na legislação societária. A procuração de que trata este
parágrafo deverá ser outorgada com prazo de validade que deverá estender-se, por no mínimo,
três anos após o término do prazo de gestão do conselheiro.
Artigo 16. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à
prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento
do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Artigo 17. O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, bimestralmente e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente ou pela maioria dos
seus membros. Para ser válida, a convocação deve ser feita com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias,
por meio do Portal Eletrônico de Governança Corporativa mantido pela Companhia, de carta com aviso
de recebimento, fax ou mensagem eletrônica, devendo indicar a data e o horário da reunião e os assuntos
da ordem do dia.
§ 1º - Em caso de ausência justificada ou impedimento temporário de um dos membros do
Conselho de Administração, este poderá delegar os seus poderes a um procurador que deverá ser,
necessariamente, membro do Conselho de Administração, devendo a procuração conter a matéria
do objeto de deliberação e a respectiva manifestação de voto do conselheiro outorgante.
§ 2º - As reuniões do Conselho podem ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência
ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro e a
comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. A respectiva ata
deverá ser posteriormente assinada por todos os membros participantes da reunião, dentro do
menor prazo possível.
Artigo 18. Cada Conselheiro tem direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração. Das
reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, as quais serão assinadas por todos e
registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e, sempre que contenham
deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados na Junta
Comercial competente e publicados.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições a ele outorgadas por este
Estatuto Social e pela legislação aplicável:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)

(xi)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
eleger e destituir os diretores e fixar-lhes as atribuições e os poderes de representação da
Companhia, observado o disposto neste Estatuto Social;
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos praticados;
convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei
das Sociedades por Ações;
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, debêntures e notas promissórias
comerciais na forma da legislação em vigor;
autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a
prestação de garantias a obrigações de terceiros sempre que tais operações, individual ou
conjuntamente consideradas, representem valores superiores a 0,5% (meio por cento) da
receita líquida da Companhia, apurada no último balanço patrimonial aprovado;
escolher e destituir os auditores independentes;
distribuir entre os Conselheiros e Diretores a parcela da remuneração anual global dos
administradores fixada pela Assembleia Geral;
autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 8º deste
Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive o preço e o prazo de
integralização;
deliberar a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção
em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)
(xvi)

(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

outorgar opção de compra ou subscrição de ações da Companhia, de acordo com o plano
aprovado em Assembleia Geral;
definir a lista tríplice de sociedades especializadas em avaliação econômica de empresas,
para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento
de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma definida no § 1º do
artigo 34 deste Estatuto Social;
estabelecer, a cada exercício social, a alçada da Diretoria para a contratação de
empréstimos, financiamentos e/ ou qualquer operação de captação de recursos e/ou
emissão de títulos de crédito dentro do curso normal dos negócios;
autorizar o licenciamento de marca de propriedade da Companhia;
apresentar à Assembleia Geral a proposta de cisão, fusão, incorporação, incorporação de
ações e dissolução, bem como de transformação em outro tipo societário, falência,
recuperação judicial ou extrajudicial e liquidação da Companhia;
aprovar os orçamentos anuais;
apresentar à Assembleia Geral a proposta de participação nos lucros dos administradores
da Companhia;
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria;
aprovar e alterar os regimentos internos do Conselho de Administração e da Diretoria;
eleger e destituir os membros dos Comitês previstos no Capítulo VI deste Estatuto Social,
bem como aprovar o(s) Regimento(s) Interno(s) dos referidos Comitês; e
autorizar a celebração de contratos entre a Companhia e sociedades Controlada(s) ou sob
Controle comum, seus administradores, seu Acionista Controlador, e, ainda, entre a
Companhia e sociedade(s) Controlada(s) e sob Controle comum dos administradores e do
Acionista Controlador, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas
pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre que for atingido, num único
contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em qualquer período de
um ano, valor igual ou superior a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da receita
líquida da Companhia, apurada no último balanço patrimonial aprovado.
Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia;
(iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
Seção III
Diretoria

Artigo 20. A Diretoria Estatutária da Companhia é composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8
(oito) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e até 6 (seis)
Diretores sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de
2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores Estatutários podem cumular cargos, conforme
deliberação do Conselho de Administração.
§ 1º - Os Diretores Estatutários poderão ser destituídos e substituídos a qualquer tempo, por
decisão do Conselho de Administração.

§ 2º - Os Diretores Estatutários são substituídos, em casos de ausência ou impedimento
temporário, por outro Diretor Estatutário, escolhido pelo Diretor Presidente. Em caso de vacância
no cargo de Diretor Estatutário, o substituto provisório, escolhido pelo Diretor Presidente, assume
a Diretoria até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que deve ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, e designar o substituto pelo restante do
prazo do mandato.
§ 3º - Para os fins do disposto no § 2º deste artigo, ocorre a vacância com a destituição, a morte, a
renúncia, o impedimento comprovado, a invalidez ou a ausência injustificada por mais de 30
(trinta) dias consecutivos.
Artigo 21. Além das funções e dos poderes definidos pelo Conselho de Administração, os Diretores têm
as seguintes atribuições:
§ 1º - Compete ao Diretor Presidente:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

estabelecer o modelo de gestão da Companhia e fazê-lo cumprir;
dirigir os negócios da Companhia e fixar as diretrizes gerais, visando ao desenvolvimento
das atividades da Companhia, de acordo com a orientação traçada pelo Conselho de
Administração;
dar cumprimento às deliberações do Conselho de Administração e às disposições
estatutárias;
subordinar as estratégias jurídicas nos seus dois focos – Preventivo e Contencioso;
dirigir as relações públicas da Companhia;
nomear grupos de trabalho para o estudo de quaisquer assuntos de interesse da
Companhia;
convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
representar institucionalmente a Companhia;

§ 2º Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i)

prestar informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de
balcão organizado em que a Companhia estiver registrada; e
(ii)
manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a
legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas.
§ 3º - Os Diretores sem designação específica exercerão as funções a serem estipuladas pelo
Conselho de Administração quando de sua eleição.
Artigo 22. Os Diretores, dentro das respectivas atribuições, têm amplos poderes de administração e
gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se
relacionem com o objeto social, ressalvadas as hipóteses previstas neste Estatuto Social, de operações
que somente possam ser realizadas mediante a prévia deliberação do Conselho de Administração.

Artigo 23. A representação da Companhia ativa e passivamente, para firmar contratos e assumir
obrigações; abrir e movimentar contas bancárias, podendo, para tanto, emitir e endossar cheques;
transigir e firmar compromisso; sacar, emitir, endossar para cobrança, caução e/ou desconto, ou aceitar
duplicatas ou quaisquer outros títulos de créditos; e prestar fianças, avais ou outras garantias em
operações autorizadas pelo Conselho de Administração, será feita por (i) 2 (dois) Diretores em conjunto;
(ii) 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, investido de poderes específicos; ou (iii) 2 (dois)
procuradores em conjunto, investido de poderes específicos.
§ 1º - Não obstante o previsto no caput deste artigo, a Companhia poderá ser representada por 1
(um) Diretor, isoladamente, ou, 1 (um) procurador, investido com poderes específicos, nos atos de
(i) emissão e endosso de duplicatas para cobrança bancária; endosso de cheques para depósito em
conta bancária da Companhia; celebração de contratos de câmbio; e, até o limite fixado pelo
Conselho de Administração, assinatura de pedidos de compras e confirmação de vendas; e (ii)
representação da Companhia perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de economia
mista, federal, estadual ou municipal, desde que não seja para assumir obrigação em nome da
Companhia ou exonerar terceiros perante ela.
§ 2º - As procurações da Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores Estatutários em
conjunto e devem especificar os poderes concedidos e o prazo de validade, que não pode ser
superior a 1 (um) ano, exceto no caso das procurações ad judicia, destinadas à defesa dos
interesses da Companhia em juízo ou em procedimentos administrativos, as quais podem ser
outorgadas por prazo indeterminado.
Artigo 24. São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos
praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados, em negócios estranhos ao objeto
social, bem como a concessão de empréstimos para acionistas que integrem o bloco de controle, a seus
controladores ou sociedades sob controle comum, ou, ainda, a sociedades por eles direta ou
indiretamente controladas.
Parágrafo Único - É vedada, pela Companhia, a prestação de qualquer modalidade de garantia a
obrigações de terceiros, exceto a prestação de garantia a obrigações de sociedades controladas ou
coligadas e relacionadas à realização dos respectivos objetos sociais.
Capítulo V
Conselho Fiscal
Artigo 25. O Conselho Fiscal da Companhia funciona de modo não permanente, com as atribuições e os
poderes que a lei lhe confere, e é instalado por deliberação da Assembleia Geral ou a pedido dos
acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
§ 1º - Quando instalado, o Conselho Fiscal é composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros titulares e
suplentes de igual número, eleitos pela Assembleia Geral.
§ 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal nos cargos faz-se por termo lavrado em livro
próprio, assinado pelo Conselheiro empossado, e estará condicionada a prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento do Novo
Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§ 3º - O Conselho Fiscal elege o seu Presidente na primeira reunião e funciona de acordo com o
Regimento Interno aprovado pelo próprio Conselho.

§ 4º - As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas sempre por maioria de votos dos presentes
e lavradas em forma de ata no livro próprio, sendo assinadas por todos os presentes.
§ 5º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia Geral que os
eleger, observado o § 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.
§ 6º - O mandato unificado dos membros do Conselho Fiscal encerra-se na Assembleia Geral
Ordinária subsequente à de sua eleição.
§ 7º - Os membros do Conselho Fiscal são substituídos, em seus impedimentos permanentes, pelo
respectivo suplente.
§ 8º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupa
o seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral deve ser convocada para proceder à eleição
de membro para o cargo vago.
§ 9º - Além dos requisitos previstos em lei, não pode ser eleito para o cargo de membro do
Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantenha vínculo com sociedade que possa ser
considerada concorrente da Companhia (“Concorrente”), estando vedada, dentre outras, a eleição
de pessoa que: (i) seja empregada, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou
fiscal da Concorrente ou de Controlador ou Controlada (conforme definidos no artigo 31, § 1º,
deste Estatuto Social) da Concorrente; (ii) seja cônjuge ou parente até segundo grau de membro
de órgão da administração, técnico ou fiscal da Concorrente ou de Controlador ou Controlada da
Concorrente.
Capítulo VI
Comitês
Artigo 26. Os Comitês são órgãos auxiliares à administração da Companhia com funções técnicas e
consultivas. Os Comitês têm por finalidade tornar a atuação dos órgãos de administração da Companhia
mais eficiente, de forma a maximizar o valor da Companhia e o retorno dos acionistas, respeitadas as
melhores práticas de transparência e governança corporativa.
Artigo 27. A instalação dos Comitês compete ao Conselho de Administração, sendo de funcionamento
permanente o Comitê de Auditoria.
§ 1º - O Comitê de Auditoria tem por objetivo aconselhar o Conselho de Administração sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, emitir recomendações e opiniões para que o Conselho
de Administração possa promover a supervisão e a responsabilização da área financeira, e para
que a Diretoria e a auditoria interna possam desempenhar regularmente as suas funções, assim
como os auditores independentes possam avaliar as práticas da Diretoria e da auditoria interna.
§ 2º – A composição, o funcionamento e os requisitos e impedimentos para nomeação dos
membros do Comitê de Auditoria e dos demais Comitês são definidos nos respectivos Regimentos
Internos, aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.
Capítulo VII
Exercício Social, Distribuições e Reservas

Artigo 28. O exercício social da Companhia começa em 1o de janeiro e termina em 31 de dezembro de
cada ano. Ao final de cada exercício social, são levantadas as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, com a
observância dos preceitos legais pertinentes.
Artigo 29. Com as demonstrações financeiras do exercício, a administração apresenta à Assembleia Geral
Ordinária a proposta sobre a destinação do lucro liquido do exercício, calculado após a dedução das
participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações, conforme o disposto no § 1º deste
artigo, ajustado para os fins do cálculo de dividendos, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações, observada a seguinte ordem de dedução:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)

5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por
cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal, acrescido do montante
das reservas de capital, de que trata o §1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações,
exceda a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte
do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação
de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios
anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos
acionistas, observado o disposto no § 1º deste artigo;
no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do § 1º
deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia 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 Sociedades por
Ações;
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
Sociedades por Ações;
a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”,
que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas
controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital, a qual
será formada com até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício ajustado na
forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações e cujo saldo, somado aos
saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva
para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito
da Companhia; e
o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições
legais.

§ 1º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não
inferior a 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício ajustado na forma prevista pelo artigo
202 da Lei de Sociedades por Ações.
§ 2º - A Assembleia Geral pode atribuir aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
uma participação nos lucros, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto
de Renda e a Contribuição Social, nos casos, forma e limites legais.

§ 3º - O saldo remanescente dos lucros, se houver, deve ter a destinação que a Assembleia Geral
determinar, sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deve ser
obrigatoriamente acompanhada de proposta orçamentária previamente aprovada pelo Conselho
de Administração. Caso o saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de
lucros a realizar, ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deve deliberar sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos
aos acionistas.
§ 4º - Nos termos do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações, (i) a Companhia poderá levantar
balanços semestrais ou em períodos menores e, mediante aprovação do Conselho de
Administração e observados os limites previstos em lei, declarar dividendos à conta de lucro
apurada nesses balanços, os quais poderão ser compensados com o dividendo mínimo obrigatório;
e (ii) o Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes, com base no último balanço aprovado pelos
acionistas.
§ 5º - A Assembleia Geral pode deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital,
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
§ 6º - Os dividendos não recebidos ou não reclamados prescrevem no prazo de 3 (três) anos,
contado da data em que sejam postos à disposição do acionista, e, nesta hipótese, são revertidos
em favor da Companhia.
Artigo 30. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da
Assembleia Geral, pode a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do
capital próprio destes, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas
podem ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
§ 1º - Em caso de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e sua atribuição ao
valor do dividendo obrigatório, os acionistas devem ser compensados com os dividendos a que
têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de
o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes tenha sido creditado, a Companhia não pode cobrar
dos acionistas o saldo excedente.
§ 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, após o crédito no decorrer do
exercício social, deve se dar por deliberação do Conselho de Administração, no curso do mesmo
exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos.
Capítulo VIII
Alienação do Controle Acionário, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo
Mercado
Artigo 31. A alienação do controle da Companhia, direta ou indiretamente, por meio de uma operação ou
de operações sucessivas, deve ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente
obrigue-se a efetivar Oferta Pública de Ações aos demais acionistas, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes
tratamento igualitário aquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
§ 1º - Para os fins deste Estatuto Social, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas têm os
seguintes significados:

“Acionista Controlador” tem o significado atribuído no Regulamento de Listagem do Novo Mercado;
“Acionista Controlador Alienante” tem o significado atribuído no Regulamento do Novo Mercado;
“Ações em Circulação” tem o significado atribuído no Regulamento do Novo Mercado;
“Adquirente” tem o significado atribuído no Regulamento de Listagem do Novo Mercado;
“Controlada” é a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular
de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e
o poder de eleger a maioria dos administradores;
“Controlador” ou “Controladora” é a sociedade que, de uma forma direta ou indireta, tem o poder de
conduzir uma outra sociedade ;
“Controle Difuso” é aquele em que não existe uma sociedade ou grupo definidos como controladores,
restando o Poder de Controle diluído;
“Oferta Pública de Ações” significa oferta pública de aquisição de ações;
“Poder de Controle” (ou simplesmente “Controle”) tem o significado atribuído no Regulamento do Novo
Mercado.
“Termo de Anuência dos Controladores” tem o significado atribuído no Regulamento do Novo Mercado.
“Concorrente” significa empresas ou pessoas que competem direta ou indiretamente com a Companhia
no seu mercado de atuação.
§ 2º - O Acionista Controlador não pode transferir a propriedade de suas ações enquanto o
Adquirente não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento
do Novo Mercado.
§ 3º - A Companhia não deve registrar qualquer transferência de ações para o Adquirente do Poder
de Controle ou para aquele(s) que venha(m) a deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento do Novo
Mercado.
§ 4º - Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle pode
ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de
Anuência referido no § 3º deste artigo.
Artigo 32.
(i)

(ii)

A Oferta Pública de Ações referida no artigo anterior também deve ser efetivada:
nos casos em que haja a cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que resulte na
alienação do Controle da Companhia; e
em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante fica obrigado a
declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar a
documentação comprobatória.

Artigo 33.
Aquele que detenha ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle em
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o(s) Acionista(s) Controlador(es),
envolvendo qualquer quantidade de ações, está obrigado a:
(i)

efetivar a Oferta Pública de Ações referida no artigo 32 deste Estatuto Social;

(ii)

(iii)

ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado as ações em bolsa de valores nos 6 (seis)
meses anteriores à data da alienação do Controle da Companhia, devendo lhes pagar a
eventual diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago
em bolsa de valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente
atualizado pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro
que vier a substituí-lo, até o momento do pagamento;
tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do total das ações da Companhia em circulação, caso o percentual destas ações, após
a alienação do Controle, seja inferior ao mínimo exigido pelo Regulamento do Novo
Mercado, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes à aquisição do Controle.

Artigo 34.
Na Oferta Pública de Ações a ser efetivada pelo(s) Acionista(s) Controlador(es) ou pela
Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deve
corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 36 deste Estatuto
Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 35.
O(s) Acionista(s) Controlador(es) da Companhia deve(m) efetivar a Oferta Pública de
Ações caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da Companhia
do Novo Mercado, (i) para a negociação das ações fora do Novo Mercado, ou (ii) em decorrência de
reorganização societária (incluindo fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações) na qual as ações
da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para a negociação no Novo Mercado
no prazo de 120 (centro e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou referida
operação. Referida obrigação também se caracterizará quando a saída da Companhia do Novo Mercado
se der em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado. O
preço mínimo a ser ofertado deve corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação,
referido no Artigo 36 deste Estatuto Social, observadas a legislação aplicável e as regras constantes do
Regulamento do Novo Mercado. A notícia da realização da Oferta Pública de Ações deve ser comunicada
à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia Geral da
Companhia que aprovar a referida saída ou reorganização, conforme o caso.
Artigo 36. O laudo de avaliação de que tratam os artigos 34 e 35 deste Estatuto Social deve ser elaborado
por empresa especializada, com experiência comprovada e que seja independente da Companhia, de seus
administradores e controladores, bem como do poder de decisão destes, devendo o laudo também
satisfazer os requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade
prevista no § 6º do mesmo artigo 8º.
§ 1º - A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia de que tratam os artigos 34 e 35 é de competência privativa da Assembleia Geral, a
partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação ser tomada por maioria absoluta dos votos das Ações em Circulação manifestados na
Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, não se computando os votos em branco. Esta
Assembleia, se instalada em primeira convocação, deve contar com acionistas que representem,
no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação ou, se instalada em segunda
convocação, pode contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das
Ações em Circulação.
§ 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação devem ser suportados integralmente pelos
responsáveis pela efetivação da Oferta Pública de Ações.
Artigo 37. - Na hipótese de Controle Difuso:

(i)

(ii)

sempre que for aprovado, em Assembleia Geral, o cancelamento de registro de companhia
aberta, a Oferta Pública de Ações da Companhia deverá ser efetivada pela própria
Companhia, sendo que, neste caso, serão adquiridas, em primeiro lugar, as ações dos
acionistas que não tenham votado a favor da deliberação e que tenham aceitado a Oferta
Pública de Ações.
sempre que for aprovada, em Assembleia Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado,
seja por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização
societária na qual a companhia resultante dessa reorganização não seja admitida para
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (centro e vinte) dias contados da data da
assembleia geral que aprovou referida operação, a Oferta Pública de Ações da Companhia
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação
em Assembleia Geral.

Artigo 38. - Na hipótese de haver o Controle Difuso e a BM&FBOVESPA 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 da determinação, computados apenas os dias em
que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembleia Geral
Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.
§ 1º - Caso a Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste Artigo não seja convocada
pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, ela poderá ser convocada
por qualquer acionista da Companhia.
§ 2º O novo Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária referida
no caput e no § 1º 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, o que for menor.
Artigo 39. - Na hipótese de haver o Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em
razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, observar-se-á o seguinte: (i) caso o descumprimento decorra de deliberação em
Assembleia Geral, a Oferta Pública 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, a Companhia deverá efetivar Oferta Pública de Ações para cancelamento de registro
de companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Na situação (ii), caso seja deliberada,
em Assembleia Geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a Oferta Pública de
Ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.
Artigo 40. - Não havendo disposição no Regulamento do Novo Mercado relativa às Ofertas Públicas de
Ações referidas nos Artigos 33 e 35, na hipótese de haver Controle Difuso, prevalecem as regras dos
Artigos 37 e 38 deste Estatuto Social.
Artigo 41. É facultada a formulação de uma única Oferta Pública de Ações, 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 Ações, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da
CVM quando exigida pela legislação aplicável.

Artigo 42. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da Oferta Pública de Ações prevista
neste Capítulo VIII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM podem
assegurar a sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela
Companhia, desde que não haja prejuízo para os destinatários da Oferta Pública de Ações e que seja
obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. A Companhia ou o acionista,
conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a Oferta Pública até que ela seja concluída, com
a observância das regras aplicáveis.
Capítulo IX
Juízo Arbitral
Artigo 43. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, da
validade, da eficácia, da interpretação, da violação e de seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, 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 Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, qualquer das partes do
procedimento arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando
necessário, requerer as medidas cautelares de proteção de direitos, em procedimento arbitral
instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe
concedida, a competência para a decisão de mérito deve ser imediatamente restituída ao tribunal
arbitral instituído ou a ser instituído.
Capítulo X
Liquidação da Companhia
Artigo 44. A Companhia deve entrar em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia
Geral eleger o liquidante ou os liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deve funcionar nesse período,
obedecidas as formalidades legais.
Capítulo XI
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 45. Os casos omissos neste Estatuto Social devem ser resolvidos pela Assembleia Geral e regulados
de acordo com o que preceituar a Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 46. A Companhia deve observar os acordos de acionistas arquivados em sua Sede, se houver, sendo
vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembleia Geral ou em
reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos.

Artigo 47. As disposições contidas nos Capítulos VIII e IX, bem como as regras referentes ao Regulamento
do Novo Mercado constantes do artigo 13, in fine; artigo 15, § 1º; artigo 20, “xiii” e do artigo 26, § 2º, in
fine, deste Estatuto Social, somente devem ter eficácia a partir da data em que o Contrato de Participação
no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, firmado pela Companhia, entrar em vigor, o que ocorrerá na data
de publicação do Anúncio de Início.
Artigo 48. A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no Regulamento
para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Imobiliários, incluindo as regras
referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos
Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA.
*...*...*

À
CIELO S.A.
CNPJ 01.027.058/0001-91
A/C Sr. Marcelo Augusto D. Labuto - Presidente do Conselho de Administração
São Paulo, 12 de abril de 2017

Prezados Senhores,
GERAÇÃO FUTURO LPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“Fundo
Reclamante”), fundo de investimentos inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.935.128/0001-59,
representado por seu gestor, GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“Gestor”), com sede à
Praça XV de Novembro nº 20, 12º andar, grupo 1201B, Rio de Janeiro-RJ e inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 09.630.188/0001-26, por seu bastante procurador (Doc. 01), vem à presença de V. Sas,
pelas razoes abaixo aduzidas, apresentar o presente PROTESTO, pelos fatos que passa a aduzir:

Em diversos correios eletrônicos o acionista buscou entendimento junto a Companhia para
alinhar-se com a forma jurídico e tecnicamente mais adequada para indicar candidatos à eleição
em separado nos termos da alínea “a” do § 4o do Art. 161 da Lei 6.404/1976.
Cumpridas as formalidades foram publicados os nomes de Mario Daud Filho e Charles René
Lebarbenchon e assim foram levados à Assembleia Geral realizada nesta data de 12 de abril de
2017 como os candidatos dos minoritários, inexistindo publicação de quaisquer outros nessa
condição, qual seja, candidatos dos acionistas minoritário para concorrer a vaga ao Conselho
Fiscal da Companhia na eleição que exclui o controlador (Eleição em separado).
A administração reapresentou em 22.03.2017 a sua proposta para a Assembleia Geral Ordinária
da Cielo, incluindo dentre os candidatos ao conselho fiscal o Sr. Haroldo Reginaldo Levi Neto
como candidato da administração, isso foi percebido pelo acionista minoritário. O Controlador
apresentou “chapa complete”.
Depreende-se do o proprio Mapa Sintetico Consolidado do Boletim de Voto à Distância que a
Companhia alterou o Boletim que a seu turno for a apresentado ao Mercado no dia 13/03,
incluindo o canditato da Administração, votado neste formato.
O Mapa Sintético do Escriturador do Boletim de Voto à Distância divulgado em 10/04/17 traz
Haroldo como candidato recebendo 34.021 votos à Favor e 610.741 abstenções (como candidato
da Administração), ou seja da Diretoria e do Conselho da Cielo. Nessa condição, assim como o
Mapa Consolidado apresentado no dia 11/04/17 ele recebe um total de 2.540.699 votos como
candidato da Administração.

Pois bem, na Assembleia Geral os nomes apresentados pela Geração Futuro L. Par Fundo de
Investimentos em Ações foram lidos como sendo de fato os únicos indicados pelos minoritários.
Passou o presidente da mesa a perquirir os presentes sobre a eventual indicação de outro
minoritário, ato continuo o acionista minoritário Caixa Participações S/A dizendo-se simpático
ao nome de Haroldo Reginaldo Levi Neto, nome este trazido pela proposta da Administração,
entendeu por indicar tal candidato e seu suplente, “retirando-os” neste momento da Proposta da
Administração, tomando tais nomes como seus e então indicando-os como minoritário para a
eleição que exclui o controlador.

Assim, iniciada a Assembleia e requerida a instalação de eleição em separado de minoritários
ordinaristas que somem 10% do Capital Social esses votos recebidos por eleição majoritária não
podem migrar para a eleição em separado, eles precisam ser desconsiderados. Vejamos que
segundo a alínea A do Par 4o do Art. 161 da LSA somente minoritários entram nessa sala.
Candidato da Administração não pode ser votado nesse procedimento.

Não há aqui apego ao debate controlador/administração, o que se impugna é o fato do nome ser
de fato da administração, pois constante em sua proposta, o que a nosso ver impossibilita de ser
eleito na Assembleia na vaga de minoritário.
Tampouco trazemos à discussão a soberania de uma Assembleia, o que se traz a lume é que sacar
no momento da Assembleia um nome da Proposta da Administração e alça-lo como minoritário
impossibilita que os votos trazidos por escrito à Assembleia de fato reflitam o livre arbítrio do
acionista em votar num candidato verdadeiramente minoritário.
Vejamos que os nomes do candidato e seu suplente podem sim integrar o Conselho Fiscal por
eleição nesta data, foi o mais votado, não poderia ocupar a vaga do minoritário, pois entendemos
que uma vez indicado pela administração ele pode sim comparecer como independente, jamais
como minoritário.
O que de fato ocorreu a nosso sentir é que a Administração elegeu os candidatos trazidos por ela,
o que deveria ser feito para resguardar a participação de candidatos efetivamente minoritários é a
administração reduzir sua participação, permitindo a eleição de candidatos efetivamente trazidos
na condição de minoritários.
E o argumento que os fundos trouxeram votos no candidato Haroldo? Ora, perceba-se que estes
votos foram trazidos no candidato Haroldo que ocuparia a vaga destinada ao controlador e NÃO,
ABSOLUTAMENTE NÃO ao candidato Haroldo a ocupar vaga destinada aos minoritários, em
latente indução a erro.
Assim, neste sucinto relato, lavra-se o presente protesto, pedindo sua consignação na
respectiva Ata a bem de impugnar a eleição em separado de Haroldo Reginaldo Levi Neto e seu
suplente como candidatos trazidos pelo acionista minoritário, uma vez que entendemos que tal
minoritário não poderia valer-se de nomes trazidos à Assembléia através da Proposta da
Administração, causando indução a erro que deve anular a presente votação. Devem assim ser
declarados eleitos Mario daud Filho e Charles René Lebarbenchon como conselheiros fiscais da
companhia na forma de eleição em separado nos termos da alínea “a” do § 4o do Art. 161 da Lei
6.404/1976.

Atenciosamente

GERAÇÃO FUTURO L. PAR
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
Por Seu Procurador: Charles René Lebarbenchon

*...*...*

