HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68
NIRE 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
EM 11 DE MAIO DE 2012
1.
Data, Hora e Local: 11 de maio de 2012, às 15h, na sede social da HRT Participações em
Petróleo S.A. (“Companhia”), na Av. Atlântica, 1130, Entrada 1, com entrada suplementar na Av.
Princesa Isabel, 10º andar/parte, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22021-000.
2.
Convocação: Edital de convocação publicado em primeira convocação, nas edições do Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do jornal Brasil Econômico nos dias 05, 06 e 07 de março de
2012, e em segunda convocação nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do jornal
Brasil Econômico nos dias 03, 04 e 07 de maio de 2012, conforme o disposto no artigo 124, da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”).
3.
Publicações: Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, no endereço
eletrônico www.hrt.com.br e nos websites da CVM, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, através do sistema IPE, os documentos exigidos pela Instrução CVM
481/2009 e no site da SEDAR no Canada www.sedar.com os documentos exigidos pela legislação
canadense em razão da listagem das Global Depositary Shares na bolsa de valores Toronto Stock
Exchange Venture (“TSX-V”).
4.
Presenças: Presentes acionistas representando aproximadamente 37% (trinta e sete por
cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Registro de
Presença de Acionistas” da Companhia.
5.
Mesa: Nos termos do artigo 11, §1º, do Estatuto Social da Companhia, assumiu a presidência
dos trabalhos o Sr. Marcio Rocha Mello, presidente do Conselho de Administração da Companhia,
que convidou o Sr. John Milne Albuquerque Forman para secretariar os trabalhos.
6.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(a) Alterar o art. 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o novo capital social
decorrente do exercício de opções de compra de ações e bônus de subscrição;
(b) Alterar o art. 6º, §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia para adaptá-los à nova redação do
art. 59, §2º da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.” ou “LSA”) conforme alterado pela lei nº 12.431/2011,
bem como para aprimorar a redação do §3º;
(c) Alterar o art. 7º do Estatuto Social da Companhia, a fim de aprimorar a redação do mesmo;
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(d) Alterar o art. 17 do Estatuto Social da Companhia, de forma a retirar a obrigatoriedade do
membro do Conselho de Administração da Companhia ser acionista, nos termos da nova redação do
art. 146 da LSA, conforme alterado pela lei nº 12.431/2011;
(e) Alterar o §1º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia, de forma a excluir da definição de
conselheiro independente aqueles que forem eleitos mediante a faculdade prevista nos §§ 4º e 5º do
art. 141 da LSA;
(f) Alterar os arts. 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia, de forma a corrigir o nome do Comitê
de Compliance e Risco, tornando claro que se trata de um único comitê; bem como para instituir que
o Comitê de Auditoria terá funcionamento permanente;
(g) Alterar o art. 38, §2º, alínea “b”, a fim de aprimorar a sua redação;
(h) Alterar o art. 41 do Estatuto Social, de forma a aprimorar a definição de “Acionista Adquirente”;
(i) Alterar o art. 44 caput e §9º do Estatuto Social da Companhia, de forma a substituir o uso da
expressão “Acionista Adquirente” para “pessoa ou grupo de pessoas representando interesse
comum” e corrigir a remissão constante do referido §9º, que se refere ao art. 44 e não ao art. 45;
(j) Alterar o art. 55, caput e parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, com o fim de
atender à exigência realizada pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), nos termos da recente alteração do Regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado, aprovado em reunião do conselho de administração da própria BM&FBOVESPA; e
(k) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
7.
Lavratura em forma de sumário: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, que a
ata desta Assembléia fosse lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei
6.404/76, ficando facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos, que,
após serem recebidos pela Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.
8.
Deliberações: Os acionistas presentes debateram os assuntos constantes da ordem do dia e
deliberaram o que segue:
(a) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia de modo a refletir o novo capital social
decorrente da homologação dos aumentos de capital relativos ao exercício de opções de compra de
ações e bônus de subscrição. O acionista Deutsche Bank Trust Company Americas, neste ato
representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária dos GDSs da Companhia
apresentou instrução de voto da seguinte forma: 52.809 (cinqüenta e dois mil oitocentos e nove)
votos a favor, 1.941 (um mil novecentos e quarenta e um) votos contra e 308 (trezentas e oito)
abstenções.
Em razão da presente deliberação o art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:
“5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
3.946.479.391,13 (três bilhões novecentos e quarenta e seis milhões quatrocentos e
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setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e treze centavos), dividido em
5.862.615 (cinco milhões oitocentas e sessenta e duas mil seiscentas e quinze) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”
(b) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do art. 6º, §§ 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust
Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária
dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.918 (cinqüenta e três
mil novecentos e dezoito) votos a favor, 793 (setecentos e noventa e três) votos contra e 347
(trezentas e quarenta e sete) abstenções.
Em razão da presente deliberação os §§ 2º e 3º do art. 6º passarão a vigorar com a seguinte redação:
“6. (...)
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado,
poderá deliberar sobre a emissão, pela Companhia de ações ordinárias, bônus de
subscrição e debêntures conversíveis em ações ordinárias.
Parágrafo 3º - A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições
previstas no boletim ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá,
de pleno direito o acionista remisso em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
sujeitando tal acionista ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de
acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou seu substituto, na menor periodicidade legalmente admitida, além de
juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pro rata temporis, e multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente
atualizada, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no artigo 107 da Lei das
Sociedades por Ações.”
(c) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 7º, caput do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust
Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária
dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.971 (cinqüenta e três
mil novecentos e setenta e um) votos a favor, 753 (setecentos e cinqüenta e três) votos contra e 334
(trezentas e trinta e quatro) abstenções.
Em razão da presente deliberação o art. 7º, caput passará a vigorar com a seguinte redação:
“7. A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações
ordinárias e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos acionistas,
ou com redução do prazo para seu exercício, quando a colocação for feita mediante
venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda através de permuta de
ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações.”
(d) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do art. 17 do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust Company
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Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária dos GDSs
da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 52.766 (cinqüenta e dois mil
setecentos e sessenta e seis) votos a favor, 1.975 (um mil novecentos e setenta e cinco) votos contra
e 317 (trezentas e dezessete) abstenções.
Em razão da presente deliberação o art. 17 passará a vigorar com a seguinte redação:
“17. O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) a 9 (nove) membros
titulares, acionistas ou não da Companhia, eleitos pela assembleia geral, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.”
(e) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 17, §1º do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust
Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária
dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.259 (cinqüenta e três
mil duzentos e cinqüenta e nove) votos a favor, 1.236 (um mil duzentos e trinta e seis) votos contra e
563 (quinhentas e sessenta e três) abstenções.
Em razão da presente deliberação o artigo 17, §1º passará a vigorar com a seguinte redação:
“17. (...)
Parágrafo 1º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como
tais na assembleia geral que os eleger. Considera-se Conselheiro Independente aquele
que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no capital
social; (ii) não for Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do
Acionista Controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3 (três) anos vinculado à
sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (excluem-se desta restrição
pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido
nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador,
direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique
perda de independência; (v) não for funcionário ou administrador de sociedade ou
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia,
em magnitude que implique perda de independência; (vi) não for cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra
remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta restrição
proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital).”
(f) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust
Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária
dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 54.233 (cinqüenta e quatro
mil duzentos e trinta e três) votos a favor, 564 (quinhentos e sessenta e quatro) votos contra e 261
(duzentas e sessenta e uma) abstenções.
Em razão da presente deliberação os artigos 33 e 34 passarão a vigorar com a seguinte redação:
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“33. Sem prejuízo do Comitê de Auditoria instituído nos termos do artigo 34 deste
Estatuto Social, o Conselho de Administração da Companhia terá competência para
instituir comitês técnicos e consultivos com a finalidade de assessorar o Conselho de
Administração no acompanhamento das atividades da Companhia e conferir maior
eficiência e qualidade às suas decisões, sendo que de funcionamento permanente o
Comitê de Compliance e Risco, o Comitê de Remuneração e o Comitê de Auditoria.”
“34. O comitê de auditoria terá funcionamento permanente e será composto por, no
mínimo, 3 (três) membros titulares, administradores ou não, observado o disposto no
parágrafo 1º deste artigo 34, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos (“Comitê de Auditoria”).”
(g) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 38, §2º, b), do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust
Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária
dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 54.375 (cinqüenta e quatro
mil trezentos e setenta e cinco) votos a favor, 463 (quatrocentos e sessenta e três) votos contra e
220 (duzentas e vinte) abstenções.
Em razão da presente deliberação o artigo 38, §2º, b) passará a vigorar com a seguinte redação:
“38. (...)
Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá 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 parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações,
exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de
parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à: (i)
formação de reserva para contingências; e/ou (ii) distribuição aos acionistas mediante
reversão das mesmas reservas para contingências formadas em exercícios anteriores,
nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
c) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório
aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo;
d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
parágrafo 3º 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;
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e) 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;
f) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de
Investimentos”, 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 ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com 35% (trinta e
cinco por cento) até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido que remanescer
após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo não poderá ultrapassar o valor
equivalente a 80% (oitenta por cento) do capital social subscrito da Companhia
observando-se, ainda, que a soma do saldo dessa reserva de lucros 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 subscrito da
Companhia; e
g) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela assembleia geral, observadas as
prescrições legais.
(...)”
(h) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust Company
Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária dos GDSs
da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.891 (cinqüenta e três mil
oitocentos e noventa e um) votos a favor, 802 (oitocentos e dois) votos contra e 365 (trezentas e
sessenta e cinco) abstenções.
Em razão da presente deliberação o artigo 41 passará a vigorar com a seguinte redação:
“41. (...)
“Acionista Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia ou aquele
que adquire ou se torna titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual
ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia;”
(i) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 44 do Estatuto Social da Companhia. O acionista Deutsche Bank Trust Company
Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária dos GDSs
da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.969 (cinqüenta e três mil
novecentos e sessenta e nove) votos a favor, 830 (oitocentos e trinta) votos contra e 259 (duzentos e
cinquenta e nove) abstenções.
Em razão da presente deliberação o artigo 44 passará a vigorar com a seguinte redação:
“44.
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas representando interesse comum, que
adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou
superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia deverá, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que
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resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por
cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de,
conforme o caso, uma oferta pública de aquisição (“OPA”) da totalidade das ações de
emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM,
o Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos
deste artigo.
(...)
Parágrafo 9º - O disposto neste artigo 44 não se aplica na hipótese de uma pessoa
tornar-se titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 20%
(vinte por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) da incorporação
de uma outra sociedade pela Companhia, (ii) da incorporação de ações de uma outra
sociedade pela Companhia (iii) do cancelamento de ações em tesouraria, ou (iv) da
subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha
sido aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu
Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a
fixação do preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de
um laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia realizada por instituição ou
empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias
abertas.”
(j) Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram
a alteração do artigo 55, caput e parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. O acionista
Deutsche Bank Trust Company Americas, neste ato representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino,
instituição depositária dos GDSs da Companhia apresentou instrução de voto da seguinte forma:
54.155 (cinqüenta e quatro mil cento e cinqüenta e cinco) votos a favor, 563 (quinhentos e sessenta
e três) votos contra e 340 (trezentas e quarenta) abstenções.
Em razão da presente deliberação o artigo 55, caput e parágrafo único passará a vigorar com a
seguinte redação:
“55. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado e nos termos do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste
Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado, do
Regulamento de Sanções e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de
medidas de urgência pelas partes, antes ou depois de constituído o tribunal arbitral,
deverá obedecer ao que dispõe o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem
7
SP - 108679-00009 - 6071313v1

do Mercado em vigor, podendo ser diretamente requeridas ao Poder Judiciário nas
hipóteses e nos termos previstos no referido Regulamento.”
(k)
Os acionistas presentes, por maioria dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas,
aprovaram a consolidação do Estatuto Social de forma a refletir as alterações aqui aprovadas, o qual
foi rubricado pela Mesa. O acionista Deutsche Bank Trust Company Americas, neste ato
representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, instituição depositária dos GDSs da Companhia
apresentou instrução de voto da seguinte forma: 53.916 (cinqüenta e três mil novecentos e
dezesseis) votos a favor, 755 (setecentos e cinqüenta e cinco) votos contra e 387 (trezentos e oitenta
e sete) abstenções.
9.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor pelos
acionistas presentes, que aprovaram a publicação de ata com omissão das assinaturas. Rio de
Janeiro, 11 de maio de 2012. Presidente: Sr. Marcio Rocha Mello; Secretário: Sr. John Milne
Albuquerque Forman. Acionistas Presentes: Deutsche Bank Trust Company Americas neste ato
representado pelo Sr. Sandro Pereira Paulino, Clube de Investimento Alicerce Concreto, nova
denominação: Fundamento Classic FIA; Fundamento Plus Fundo De Investimento Em Acoes;
Highfields Capital I Lp; Highfields Capital Ii Lp; Highfields Capital Iv Lp; Hilcrest Investors Limited; Luiz
Eduardo Lollato Junqueira; Beatriz Marques De Barros; John Milne Albuquerque Forman; Marcio
Rocha Mello; Milton Romeu Franke; Priscila Sarandy Domingues; Deutsche Bank Trust Company
Americas; Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits Fund; Alaska Permanent Fund; At&T Union
Welfare Benefit Trust; Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust; Best Investment Corporation; Blackrock
Cdn Msci Emerging Markets Index Fund; Blackrock Institutional Trust Company Na; Brunei
Investment Agency; Bt Pension Scheme; Caam Funds; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec;
Canada Pension Plan Investment Board; Cf Dv Emerging Markets Stock Index Fund; Cibc Global
Monthly Income Fund; Cn Canadian Master Trust Fund; College Retirement Equities Fund;
Commonwealth Superannuation Corporation; Counsel International Value; County Employees
Annuity And Benefit Fd Of The Coo; Credit Agricole Asset Management; Curian/Franklin Templeton
Natural Resources Fund; Dominion Resources Inc. Master Trust; Emerging Markets Equity Index
Master Fund; Emerging Markets Equity Index Plus Fund; Emerging Markets Equity Trust 1; Emerging
Markets Equity Trust 4; Emerging Markets Index Fund E; Emerging Markets Index Non-Lendable Fund
B; Emerging Markets Plus Series Of Blackrock Quantita; Emerging Markets Sudan Free Equity Index
Fund; Evangelical Lutheran Church In America B O Pn; Fidelity Active Strategy Sicav; Fidelity FixedIncome Trust: Fid Ser Global Ex UsFidelity Funds - Latin America Fund; Fmc Corporation Retirement
Program; Ford Motor Co Defined Benef Master Trust; Franklin Strategic Seires - Franklin Natural
Resou; Franklin Templeton Investment Funds; Howard Hughes Medical Institute; Ibm Savings Plan; Ig
Mackenzie Cundill Global Value Class; Ig Mackenzie Cundill Global Value Fund; Illinois State Board Of
Investment; Ing Bewaar Maatschappij I BvIshares Ii Public Limited Company; Ishares Iii Public Limited
Company; Ishares Msci Brazil (Free) Index Fund; Ishares Msci Bric Index Fund; Ishares Msci Emerging
Markets Index Fund; Ishares Public Limited Company; Janus Aspen Series Overseas Portfolio; Janus
Capital Funds Plc / Janus Emerging Markets F; Janus Emerging Markets Fund; Janus Overseas Fund;
Janus Real Return Allocation Fund; John Hancock Funds Ii Alpha Opportunities Fund; John Hancock
Global Opportunities Fund; John Hancock Variable Ins Trust Alpha Opportunitie; Mackenzie Cundill
Value Class; Manulife Global Opportunities Balanced Fund; Manulife Global Opportunities Class;
Mellon Bank N.A Eb Collective Investment Fund Plan; Ministry Of Strategy And FinanceNew Zealand
Superannuation Fund; Northern Trust Non-Ucits Common Contractual Fund; Northern Trust
Quantitative Fund Plc; Pensionskassernes Administration A/S; Pictet Funds (Lux) - Emerging Markets
8
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Index; Pictet Funds S.A Re: Pi(Ch)-Emerging Markets Track; Principal Funds, Inc - Diversified Real
Asset Fund; Prudential Series Funds - Natural Resources Portfo; Public Employees Re Assoc Of New
Mexico; Pyramis Global Ex U.S. Index Fund Lp; Railways Pension Trustee Company Limited; San Diego
Gas & Elec Co Nuc Fac Dec Tr Qual; Sbc Master Pension Trust; Schwab Emerging Markets Equity Etf;
Sisters Of Charity Of Leavenworth Health System; Ssga Msci Brazil Index Non-Lending Qp Common
Trust; State Of California Public Employees Retirement Sy; State Of California Public Employees
Retirement Sy; State Of Wyoming, Wyoming State Treasurer; State St B And T C Inv F F T E Retir
Plans; State Street Emerging Markets; Symmetry Equity Class; The Bank Of Korea; The Brazil Value
And Growth Fund; The Monetary Authoroty Of Singapore; The Mtbj, Ltd. As Trt F N Trt All C Wd E In I
F (T; The Natural Resource Fund; The Nomura T And B Co Ltd Re I E S Index Msci E No; The Pension
Reserves Investment Manag.Board; The Rockefeller Foundation; The State Teachers Retirement
System Of Ohio; Tiaa-Cref Funds - Tiaa-Cref Emerging Markets Equit; Tiff Multi-Asset Fund; Treasurer
Of The St.Of N.Car.Eqt.I.Fd.P.Tr.; Ups Group Trust; Vang Ftse All-World Ex-Us Index Fd, A S Of V Inter;
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Investment Series Plc; Vanguard Total
International Stock Index Fd, A Se; Vanguard Total Wsi Fd, A Sov International Equity; Wheels
Common Investment Fund; Auburn Investment Partnership Vii; Bhs Pension Scheme; Bhs Senior
Management Scheme; British Coal Staff Superannuation Scheme; Cam Global Equity Limited; Career
Collection, Ltd.; Central Pension Fd Of The Intl Union Of Oper Eng P; Commonfund Mse Master Fund
Llc; Cornell University; Deseret Mutual Master Retirement Plan; Employees Ret.Plan Of Brooklyn
Union Gas; Future Fund Board Of Guardians; Granite State Electric Co Postretirement Benefit T;
Halifax Retirement Fund; Harmsworth Pension Scheme; Ici Specialty Chemicals Pensions Trustee
Limited; Lloyds Tsb Gp P T(No 1) Ltd As T F L Tsb Gp P Sche; Lloyds Tsb Group Pension Scheme N2;
Massey Ferguson Works Pension Scheme; National Grid Usa Service Company, Inc. Master Tru;
Niagara Mohawk Pension Plan; Niagara Mohawk Power Corp Represented Health Veba; Ontario
Teachers Pension Plan Board; Rbs Pension Trustee Limited; The Keyspan Energy Corp U V Lilco L A M
Trust; The Metal Box Pension Scheme; W.K. Kellogg Foundation Trust; Whitbread Pension Trustees
Limited; Yorkshire And Clydesdale Bank Pension Scheme; Alpha Plus (Global Equity) Managers Port 5
Series; American Lebanese Syrian Ass Char Inc; Andrea Reimann-Ciardelli Trust U/A 03/12/98; Ewl
Securities Partnership; Gannett Retirement Plan; Gore Creek Stock Fund S1 (Te) Llc; Gore Creek Stock
Fund S1 Llc; Hsbc Bank Pension Trust (Uk) Limited; Itv Pension Scheme Limited; Land Rover Pension
Scheme; Longleaf Partners International Fund; Longleaf Partners Unit Trust; Muriel Mcbrien
Kauffman Foundation; Nationwide Pension Fund; Noorhof Fund Cvba; Ponl Pension Scheme; Qantas
S Limited As Tru For The Qantas S Plan; Sears Canada Inc.; Sears Pension Plan; Sti Omnibus-Erisa; The
Andrew W Mellon Foundation; The Noranda Pension Funds Trust-International Equi; The Trustees Of
The University Of Pennsylvania; Trustees Of Grinnell College; Ulster Bank Pension Scheme; Ulster
Bank Pension Scheme (Republic Of Ireland); University Of Pennsylvania Master Retirement Trust;
Witan Investment Trust Plc Southeastern. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012.

________________________________
MARCIO ROCHA MELLO
Presidente da Assembleia e Acionista

________________________________
JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN
Secretário da Assembleia e Acionista
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________________________________
CLUBE DE INVESTIMENTO ALICERCE CONCRETO
nova denominação: FUNDAMENTO CLASSIC FIA

________________________________
FUNDAMENTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM ACOES

________________________________
HIGHFIELDS CAPITAL I LP

________________________________
HIGHFIELDS CAPITAL II LP

________________________________
HIGHFIELDS CAPITAL IV LP

________________________________
HILCREST INVESTORS LIMITED

________________________________
LUIZ EDUARDO LOLLATO JUNQUEIRA

________________________________
MILTON ROMEU FRANKE

________________________________
BEATRIZ BARROS VILLAS BOAS PASSOS

________________________________
PRISCILA SARANDY DE ARAÚJO DOMINGUES

________________________________
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
representado por Sandro Pereira Paulino

___________________________________________
Acionistas representados pelo Sr. Leonardo Zucolotto Galdioli advogado do escritório Mesquita,
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados:
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
ALASKA PERMANENT FUND
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST
BEST INVESTMENT CORPORATION
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA
BRUNEI INVESTMENT AGENCY
BT PENSION SCHEME
CAAM FUNDS
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
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___________________________________________
Acionistas representados pelo Sr. Leonardo Zucolotto Galdioli advogado do escritório Mesquita,
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados:
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
CIBC GLOBAL MONTHLY INCOME FUND
CN CANADIAN MASTER TRUST FUND
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
COUNSEL INTERNATIONAL VALUE
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COO
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
CURIAN/FRANKLIN TEMPLETON NATURAL RESOURCES FUND
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
EMERGING MARKETS INDEX FUND E
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITA
EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV
FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FID SER GLOBAL EX US
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND
FMC CORPORATION RETIREMENT PROGRAM
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
FRANKLIN STRATEGIC SEIRES - FRANKLIN NATURAL RESOU
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE
IBM SAVINGS PLAN
IG MACKENZIE CUNDILL GLOBAL VALUE CLASS
IG MACKENZIE CUNDILL GLOBAL VALUE FUND
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
JANUS ASPEN SERIES OVERSEAS PORTFOLIO
JANUS CAPITAL FUNDS PLC / JANUS EMERGING MARKETS F
JANUS EMERGING MARKETS FUND
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___________________________________________
Acionistas representados pelo Sr. Leonardo Zucolotto Galdioli advogado do escritório Mesquita,
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados:
JANUS OVERSEAS FUND
JANUS REAL RETURN ALLOCATION FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND
JOHN HANCOCK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST ALPHA OPPORTUNITIE
MACKENZIE CUNDILL VALUE CLASS
MANULIFE GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND
MANULIFE GLOBAL OPPORTUNITIES CLASS
MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC
PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S
PICTET FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS INDEX
PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACK
PRINCIPAL FUNDS, INC - DIVERSIFIED REAL ASSET FUND
PRUDENTIAL SERIES FUNDS - NATURAL RESOURCES PORTFO
PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED
SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL
SBC MASTER PENSION TRUST
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HEALTH SYSTEM
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST
STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY
STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SY
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER
STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS
STATE STREET EMERGING MARKETS
SYMMETRY EQUITY CLASS
THE BANK OF KOREA
THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND
THE MONETARY AUTHOROTY OF SINGAPORE
THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (T
THE NATURAL RESOURCE FUND
THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD
THE ROCKEFELLER FOUNDATION
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
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___________________________________________
Acionistas representados pelo Sr. Leonardo Zucolotto Galdioli advogado do escritório Mesquita,
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados:
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUIT
TIFF MULTI-ASSET FUND
TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.
UPS GROUP TRUST
VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE
VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND

___________________________________________
Acionistas representados em conjunto pelos Srs. Leonardo Zucolotto Galdioli do escritório
Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados e Angela Bittencourt da Fonseca do
escritório Trench, Rossi & Watanabe Advogados:
AUBURN INVESTMENT PARTNERSHIP VII
BHS PENSION SCHEME
BHS SENIOR MANAGEMENT SCHEME
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
CAM GLOBAL EQUITY LIMITED
CAREER COLLECTION, LTD.
CENTRAL PENSION FD OF THE INTL UNION OF OPER ENG P
COMMONFUND MSE MASTER FUND LLC
CORNELL UNIVERSITY
DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN
EMPLOYEES RET.PLAN OF BROOKLYN UNION GAS
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
GRANITE STATE ELECTRIC CO POSTRETIREMENT BENEFIT T
HALIFAX RETIREMENT FUND
HARMSWORTH PENSION SCHEME
ICI SPECIALTY CHEMICALS PENSIONS TRUSTEE LIMITED
LLOYDS TSB GP P T(NO 1) LTD AS T F L TSB GP P SCHE
LLOYDS TSB GROUP PENSION SCHEME N2
MASSEY FERGUSON WORKS PENSION SCHEME
NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. MASTER TRU
NIAGARA MOHAWK PENSION PLAN
NIAGARA MOHAWK POWER CORP REPRESENTED HEALTH VEBA
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD
RBS PENSION TRUSTEE LIMITED
THE KEYSPAN ENERGY CORP U V LILCO L A M TRUST
THE METAL BOX PENSION SCHEME
W.K. KELLOGG FOUNDATION TRUST
WHITBREAD PENSION TRUSTEES LIMITED
YORKSHIRE AND CLYDESDALE BANK PENSION SCHEME
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___________________________________________
Acionistas representados pela Sra. Angela Bittencourt da Fonseca do escritório Trench, Rossi &
Watanabe Advogados:
ALPHA PLUS (GLOBAL EQUITY) MANAGERS PORT 5 SERIES
AMERICAN LEBANESE SYRIAN ASS CHAR INC
ANDREA REIMANN-CIARDELLI TRUST U/A 03/12/98
EWL SECURITIES PARTNERSHIP
GANNETT RETIREMENT PLAN
GORE CREEK STOCK FUND S1 (TE) LLC
GORE CREEK STOCK FUND S1 LLC
HSBC BANK PENSION TRUST (UK) LIMITED
ITV PENSION SCHEME LIMITED
LAND ROVER PENSION SCHEME
LONGLEAF PARTNERS INTERNATIONAL FUND
LONGLEAF PARTNERS UNIT TRUST
MURIEL MCBRIEN KAUFFMAN FOUNDATION
NATIONWIDE PENSION FUND
NOORHOF FUND CVBA
PONL PENSION SCHEME
QANTAS S LIMITED AS TRU FOR THE QANTAS S PLAN
SEARS CANADA INC.
SEARS PENSION PLAN
STI OMNIBUS-ERISA
THE ANDREW W MELLON FOUNDATION
THE NORANDA PENSION FUNDS TRUST-INTERNATIONAL EQUI
THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
TRUSTEES OF GRINNELL COLLEGE
ULSTER BANK PENSION SCHEME
ULSTER BANK PENSION SCHEME (REPUBLIC OF IRELAND)
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA MASTER RETIREMENT TRUST
WITAN INVESTMENT TRUST PLC SOUTHEASTERN
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Anexo I
ESTATUTO SOCIAL DA HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 10.629.105/0001-68
NIRE 33.3.0029084-2
Companhia Aberta
CAPÍTULO I.
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
1.

A HRT Participações em Petróleo S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege pelo

presente Estatuto Social, pela legislação aplicável e pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado
(“Regulamento do Novo Mercado”) da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”).
Parágrafo Único - A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Novo Mercado”).
2.

A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Atlântica, 1130, Entrada 1, com entrada suplementar na

Avenida Princesa Isabel, 10º andar, parte, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22021-000.
Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, instalar e encerrar filiais, agências,
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, no país ou no exterior, observadas as disposições
deste Estatuto Social.
3.

A Companhia tem por objeto: (1) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou

quotista, no país ou no exterior, independentemente de sua atividade; e (2) sujeito à obtenção de todas as
eventuais licenças, autorizações e aprovações regulatórias: (i) a prestação de serviços de consultoria e projetos
de investigação nas áreas de meio ambiente, petróleo, gás natural, mineração, prestando assessoria
profissional a empresas nas áreas de coleta, análises químicas (orgânica e inorgânica) e interpretação de dados
de natureza geológica, geoquímica, geofísica e sensoriamento remoto de tais dados, bem como consultoria em
comércio exterior; (ii) a exploração, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás natural; (iii) a
importação, exportação, refino, comercialização e distribuição de petróleo, gás natural, combustíveis e
produtos derivados de petróleo; e (iv) a geração, comercialização e distribuição de energia elétrica.
4.

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II.
DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS

5.

O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 3.946.479.391,13 (três

bilhões novecentos e quarenta e seis milhões quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e um
reais e treze centavos), dividido em 5.862.615 (cinco milhões oitocentas e sessenta e duas mil seiscentas e
quinze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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Parágrafo 1º – O capital social da Companhia será representado, exclusivamente, por ações ordinárias.
Parágrafo 2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais da Companhia.
Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome
de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem
a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária
poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações
escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
Parágrafo 4º - Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Parágrafo 5º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de uma
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Parágrafo 6º - Por deliberação do Conselho de Administração, as ações que compõem o capital social da
Companhia podem ser agrupadas ou desdobradas.
6.

A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$10.000.000.000,00 (dez

bilhões de reais), excluídas as ações já emitidas, independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo 1º - Para fins deste artigo, o aumento do capital social será realizado mediante deliberação do
Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão. Ocorrendo subscrição
com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da assembleia geral, ouvido o
Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, poderá deliberar sobre a
emissão, pela Companhia de ações ordinárias, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações
ordinárias.
Parágrafo 3º - A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim ou
na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito o acionista remisso em mora,
de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), sujeitando tal acionista ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente
de acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
seu substituto, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano,
calculados pro rata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso,
devidamente atualizada, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no artigo 107 da Lei das Sociedades por
Ações.
7.

A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de

subscrição com exclusão do direito de preferência dos acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício,
quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda através
de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações.
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8.

A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para

permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de
reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
9.

Observados os termos do artigo 22 deste Estatuto Social, bem como os termos e condições do(s)

plano(s) aprovado(s) pela assembleia geral, o Conselho de Administração poderá outorgar opção de compra ou
de subscrição de ações de emissão da Companhia, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos
seus administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, podendo essa
opção ser estendida aos administradores ou empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta
ou indiretamente.
CAPÍTULO III.
ACORDOS DE ACIONISTAS
10.

Os acionistas poderão celebrar acordo de acionistas para regular a compra e venda de suas ações,

preferência para adquiri-las e o exercício do direito de voto ou poder de controle, que deverão ser observados
pela Companhia quando arquivados em sua sede. É expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora
da assembleia geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,
signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, ou de membro da administração que
tenha sido eleito sob sua indicação, que esteja em desacordo com o referido acordo. Também será
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à
cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não estiver em
conformidade com as disposições de acordo de acionistas.
Parágrafo 1º - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle (conforme
definido no Regulamento do Novo Mercado) poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo
Mercado.
Parágrafo 2º - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas serão oponíveis a
terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia,
mantidos pelo agente escritural das ações da Companhia.
CAPÍTULO IV.
DA ASSEMBLEIA GERAL
11.

A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término de

cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua
convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto.
Parágrafo 1º - As reuniões das assembleias gerais serão convocadas na forma da Lei das Sociedades por Ações
e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração, e secretariadas por um acionista escolhido pelo presidente da assembleia dentre
os presentes à reunião.
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Parágrafo 2º - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, implantar plataforma eletrônica visando à
participação de acionistas em assembleias gerais através da internet, desde que os acionistas obedeçam aos
procedimentos para registro e certificação digital constantes do regulamento do sistema.
Parágrafo 3º - Serão válidos perante a Companhia e terceiros a renúncia de direitos de preferência e/ou de
subscrição de valores mobiliários e os votos proferidos pelos acionistas que participarem da assembleia através
da plataforma eletrônica devidamente implantada pela Companhia.
Parágrafo 4º - Os acionistas serão responsáveis, perante à Companhia, com relação à consistência, completude,
autenticidade, veracidade e precisão dos dados e documentos apresentados para a obtenção do certificado
digital, durante todo o seu período de validade, não sendo a Companhia responsável por qualquer diferença e
incompatibilidade que venha a existir, bem como por eventual utilização indevida e/ou por representante não
autorizado.
12.

Para tomar parte na assembleia geral, o acionista (ou seu representante legal, conforme o caso)

deverá apresentar, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da realização da respectiva assembleia, em
conjunto, os seguintes documentos: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2 (dois) dias úteis antes da
realização da assembleia geral; (ii) documento que comprove sua identidade e poderes; e, (iii) na hipótese de
representação do acionista por procurador, instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei
e deste Estatuto.
Parágrafo 1º - Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento, nacionais ou estrangeiros,
deverão apresentar à Companhia até o início dos trabalhos, no mesmo prazo e pela mesma forma previstos no
caput acima, cópias simples (i) do comprovante da qualidade de administrador do fundo (ou seu equivalente
no exterior) conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na assembleia, ou que tenha outorgado os
poderes ao procurador; e (ii) do ato societário do administrador (ou seu equivalente no exterior) que outorgue
poderes ao representante que compareça a assembleia geral ou que tenha outorgado poderes ao procurador.
Os fundos de investimento constituídos no exterior deverão apresentar, ainda, a respectiva tradução para o
idioma português dos documentos acima mencionados.
Parágrafo 2º - A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da representação do
acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações que lhe forem feitas.
Parágrafo 3º - Na hipótese de restar demonstrado, após a assembleia, que o acionista, por sua
responsabilidade, não tenha atendido às formalidades previstas neste Estatuto para seu comparecimento na
assembleia, o mesmo deverá reparar o vício no prazo de até 3 (três) dias úteis após a assembleia. Caso o
referido acionista não cumpra com a formalidade devida será considerado acionista impugnado e a Companhia
enviará notificação ao mesmo demonstrando que (i) o acionista impugnado não estava corretamente
representado na assembleia geral; e/ou (ii) o acionista impugnado não era titular, na data da assembleia geral,
da quantidade de ações declarada. Nestas hipóteses, independentemente de realização de nova assembleia, a
Companhia desconsiderará o(s) voto(s) do acionista impugnado, que responderá pelas perdas e danos que seu
ato tiver causado.
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Parágrafo 4º - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à assembleia geral munido dos
documentos referidos no caput deste artigo, até o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá
participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
Parágrafo 5º - Para fins de participação em assembleia geral através de plataforma eletrônica implantada pela
Companhia, os acionistas ficam dispensados de apresentação de comprovante de participação acionária
fornecida por instituição financeira escrituradora de ações.
Parágrafo 6º - O acionista poderá ser representado na assembleia geral por seu representante legal, bem como
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado, representante de instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente
os condôminos.
Parágrafo 7º - Ressalvadas as hipóteses previstas na Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral instalarse-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do
capital social com direito a voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.
Parágrafo 8º - As deliberações da assembleia geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão
tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco.
Parágrafo 9º - As atas das assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo
a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações.
13.

Compete à assembleia geral:

a)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

b)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como definir o número de cargos a

serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia;
c)

eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, bem como fixar-lhes a

remuneração;
d)

fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de

Administração, deliberar sobre a sua distribuição;
e)

aprovar ou celebrar qualquer alteração ou modificação do Estatuto Social da Companhia;

f)

aprovar a emissão de títulos da Companhia conversíveis em ações ou bônus de subscrição ou que de

outra forma possuam um componente de participação no capital social da Companhia, observado o disposto
no artigo 6 deste Estatuto;
g)

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive

incorporação de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como qualquer
requerimento de autofalência ou recuperação judicial ou extrajudicial;
h)

atribuir bonificações em ações;
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i)

aprovar planos de outorga de opção de compra 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;
j)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro

líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas
demonstrações financeiras anuais;
k)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a distribuição de

dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, que excedam o dividendo obrigatório estabelecido no
artigo 38, parágrafo 3º, deste Estatuto Social;
l)

aprovar qualquer regaste, recompra, amortização ou outra redução do capital de qualquer ação ou

bônus de subscrição ou outros títulos conversíveis em ação da Companhia;
m)

aprovar o plano de alçadas da Companhia que deverá estabelecer diferentes instâncias de aprovação

de matérias que não estão incluídas entre as atribuições privativas da assembleia de acionistas, conselho de
administração e diretoria, nos termos da Lei de Sociedades por Ações e deste Estatuto Social (“Plano de
Alçadas”). A assembleia geral poderá deliberar sobre eventuais alterações no referido plano;
n)

deliberar sobre qualquer emissão de ações ou outros títulos e valores mobiliários, bem como qualquer

alteração nos direitos, preferências, vantagens ou restrições atribuídos às ações, títulos ou valores mobiliários,
observadas as exceções previstas neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações;
o)

deliberar sobre a venda, arrendamento, transferência, licença exclusiva ou outra forma de alienação,

através de uma única operação ou série de operações relacionadas, pela Companhia, da totalidade ou de
praticamente todos seus ativos operacionais; ou a venda ou alienação (seja através da incorporação,
consolidação ou outra forma) de uma ou mais subsidiárias da Companhia, caso praticamente todos ativos
operacionais da Companhia forem detidos pela subsidiária ou subsidiárias em questão, salvo casos em que a
venda, arrendamento, transferência, licença exclusiva ou outra forma de alienação seja para outra subsidiária
integral da Companhia;
p)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;

q)

deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

r)

deliberar a saída do Novo Mercado, a qual deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA por escrito, com

antecedência prévia de 30 (trinta) dias;
s)

autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do art. 59 da Lei das

Sociedades por Ações;
t)

escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação previsto no artigo

46 deste Estatuto, dentre as empresas indicadas em lista tríplice formulada pelo Conselho de Administração; e
u)

demais atribuições previstas neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações.
20

SP - 108679-00009 - 6071313v1

CAPÍTULO V.
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I – Disposições Gerais
14.

A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, de acordo com as

atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.
15.

A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a posse dos

administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a que se refere
o Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os
administradores deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a
quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta
ou indiretamente, inclusive seus derivativos.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do necessário termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração e do Termo de Anuência acima previsto, a posse dos administradores estará sujeita
à prévia assinatura dos Termos de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia,
bem como do preenchimento das informações exigidas pela CVM e BM&FBOVESPA.
16.

Nos termos do artigo 13, alínea d, deste Estatuto Social, a assembleia geral fixará o montante anual

global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a sua distribuição.
Seção II – Do Conselho de Administração
17.

O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) a 9 (nove) membros titulares, acionistas ou

não da Companhia, eleitos pela assembleia geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
Parágrafo 1º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser
Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na assembleia geral que os eleger.
Considera-se Conselheiro Independente aquele que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto
participação no capital social; (ii) não for Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do
Acionista Controlador, não for e não tiver sido nos últimos 3 (três) anos vinculado à sociedade ou entidade
relacionada ao Acionista Controlador (excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de
ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do
Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador,
direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi)
não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra
remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro
oriundos de eventual participação no capital).
Parágrafo 2º - Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número fracionário de
Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se a fração
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for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco
décimos).
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela
assembleia geral, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos até a investidura de seus
sucessores.
18.

O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e, poderá ter 1 (um) Vice-Presidente, eleitos

pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral. No caso de ausência ou impedimento temporário
do Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente assumirá as funções do Presidente. Na
hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de
Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração
escolhido pela maioria dos membros do Conselho de Administração.
19.

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, a cada trimestre

e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente mediante notificação escrita entregue com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. As
convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, eletrônico ou
não, que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por
seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais
integrantes do Conselho.
Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião
a que comparecerem todos os Conselheiros.
20.

As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus

membros.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração e secretariadas por quem ele indicar, que poderá ser conselheiro ou não. No caso de ausência
temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente
do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro indicado pelo Presidente, cabendo a quem
presidir a reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto
será nomeado pela assembleia geral, para completar o respectivo mandato. Para os fins deste parágrafo,
ocorre vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento permanente ou invalidez permanente.
Parágrafo 3º - Observado o disposto no Capítulo III – Acordos de Acionistas – deste Estatuto Social, as
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada
reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma deste Estatuto Social. Em caso de empate, o voto de
desempate caberá ao Presidente do Conselho de Administração ou quem estiver no exercício de suas funções,
na forma prevista neste Estatuto Social.
21.

As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da

Companhia. Será admitida a presença dos conselheiros através de teleconferência ou vídeo-conferência, sendo
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permitida gravação das mesmas. A participação através de teleconferência ou vídeo-conferência será
considerada como presença pessoal, devendo os membros do Conselho de Administração que participarem
remotamente da reunião assinar a cópia da respectiva ata e enviá-la por meio eletrônico, imediatamente, ao
secretário da reunião para arquivamento.
Parágrafo 1º - Ao secretário da reunião do Conselho de Administração caberá lavrar a ata, colher a assinatura
dos Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e também, daqueles que participarem remotamente, na
forma do caput deste artigo, devendo posteriormente transcrevê-la no Livro de Registro de Atas do Conselho
de Administração da Companhia, que deverá ser assinada por todos os Conselheiros presentes, fisica ou
remotamente, à reunião.
Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros.
Parágrafo 3º - Mediante prévia autorização do Presidente do Conselho de Administração, o Conselho de
Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, exclusivamente com a finalidade de
prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
22.

O Conselho de Administração tem como função primordial a orientação geral dos negócios da

Companhia e de suas subsidiárias, diretas e indiretas, assim como a fiscalização de seu desempenho,
cumprindo-lhe, especialmente, além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto:
I.

Definir as políticas e fixar as diretrizes orçamentárias para a condução dos negócios, bem como propor

a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios da Companhia;
II.

Aprovar o orçamento anual, o plano de negócios e suas alterações, bem como quaisquer planos de

investimento, anuais e/ou plurianuais e projetos de expansão da Companhia;
III.

Eleger e destituir os Diretores da Companhia;

IV.

Distribuir a remuneração global fixada pela assembleia geral entre os membros do Conselho de

Administração e da Diretoria;
V.

Deliberar sobre a convocação da assembleia geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo

132 da Lei das Sociedades por Ações;
VI.

Fiscalizar a gestão dos Diretores, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da

Companhia, e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros
atos;
VII.

Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;

VIII.

Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto na

legislação aplicável;
IX.

Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à

assembleia geral;
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X.

Apreciar a proposta da administração de distribuição anual de dividendos, cabendo sua aprovação

final à assembleia geral;
XI.

Aprovar a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, e/ou pagamento de juros sobre o

capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais;
XII.

Deliberar sobre a constituição de subsidiárias e a associação com outras sociedades para a formação

de parcerias, consórcios ou joint ventures;
XIII.

Autorizar a emissão de ações da Companhia, desde que no limite autorizado no Artigo 6ºdeste

Estatuto, fixando as condições de emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização, podendo, ainda,
excluir (ou reduzir prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de
controle, nos termos estabelecidos em lei;
XIV.

Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão para manutenção em

tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
XV.

Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as

condições de sua emissão, inclusive preço e prazo de integralização;
XVI.

Aprovar a outorga de opção de compra ou de subscrição de ações de emissão da Companhia, sem

direito de preferência para os acionistas, em favor dos administradores da Companhia, seus empregados ou
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, podendo essa opção ser estendida aos administradores
ou empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente, nos termos e condições
do(s) plano(s) previamente aprovado(s) pela assembleia geral;
XVII.

Deliberar, independentemente do valor, sobre (a) a emissão de debêntures simples, não conversíveis

em ações e sem garantia real; (b) as condições das debêntures (exceto aquelas mencionadas no item “a” deste
item) e a oportunidade de sua emissão que lhes sejam delegadas pela assembleia geral na forma prevista na Lei
das Sociedades por Ações; e (c) a emissão de notas promissórias comerciais (commercial papers), bonds, notes
e quaisquer outros instrumentos de crédito para captação de recursos, de uso comum no mercado, inclusive
sobre suas condições de emissão e resgate;
XVIII.

Deliberar sobre qualquer investimento ou despesa não prevista no orçamento anual, mediante a

assinatura, modificação ou prorrogação de quaisquer documentos, contratos ou compromissos para assunção
de responsabilidade, dívidas ou obrigações, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 27 deste Estatuto
Social;
XIX.

Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia;

XX.

Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias

integrais, sendo expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e prestação de aval ou
fiança em benefício de terceiros;
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XXI.

Deliberar sobre a alienação, compra, venda, locação, doação ou oneração, direta ou indiretamente, a

qualquer título e por qualquer valor, de participações societárias pela Companhia cujo valor patrimonial total
seja igual ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), bem como a constituição de subsidiárias;
XXII.

Aprovar a obtenção de qualquer linha de crédito, financiamento ou empréstimo, incluindo operações

de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento anual. Fica desde já autorizado, no entanto,
sem a necessidade de aprovação prévia pelo Conselho de Administração, o aumento do endividamento total da
Companhia, nos termos previstos em seu orçamento anual, até o montante total de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), em uma única transação ou em um conjunto de transações. Os diretores deverão informar
ao Conselho de Administração a ocorrência de tal fato na reunião do Conselho de Administração seguinte a tal
transação;
XXIII.

Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a

preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta e saída do Novo Mercado;
XXIV.

Aprovar qualquer operação ou conjunto de operações envolvendo a Companhia e qualquer parte

relacionada, direta ou indiretamente, observado as demais disposições deste Estatuto. Para fins deste inciso,
entende-se como parte relacionada qualquer administrador ou empregado da Companhia, subsidiária da
Companhia, sociedade coligada ou afiliada, ou acionista que detenha, direta ou indiretamente, mais de 5% do
capital social da Companhia;
XXV.

Apresentar à assembleia geral proposta de distribuição de participação nos lucros anuais aos

empregados e aos administradores;
XXVI.

Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo,

assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes,
independente do mercado em que sejam negociados ou registrados ou da forma de realização, e
exclusivamente para fins de proteção patrimonial (hedge); qualquer proposta envolvendo as operações aqui
descritas deverá ser apresentada ao Conselho de Administração pela Diretoria da Companhia, devendo constar
da referida proposta, no mínimo, as seguintes informações: (i) avaliação sobre a relevância dos derivativos para
a posição financeira e os resultados da Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a
tais instrumentos; (ii) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, particularmente, a política de
proteção patrimonial (hedge); e (iii) riscos associados a cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos
controles internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos. Não obstante as informações
mínimas que devem constar da proposta, os membros do Conselho de Administração poderão solicitar
informações adicionais sobre as tais operações, incluindo, mas não se limitando, a quadros demonstrativos de
análise de sensibilidade;
XXVII.

Eleger os membros dos comitês técnicos e consultivos instituídos pelo Conselho de Administração, nos

termos do artigo 33 deste Estatuto Social, e os membros do Comitê de Auditoria instituído nos termos do
artigo 34 deste Estatuto Social; e
XXVIII. Aprovar a obtenção de qualquer linha de crédito, financiamento ou empréstimo atrelado ou de
qualquer outra forma baseado em moeda estrangeira, incluindo operações de leasing, em nome da
Companhia, não prevista no orçamento anual, cujo valor, convertido para Reais, seja igual ou superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
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XXIX. 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 – Da Diretoria
23.

A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, acionistas ou não,

residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração. Serão designados pelo Conselho de Administração
um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor de Relações com Investidores. Os quatro demais
Diretores terão suas designações específicas e atribuições fixadas pelo Diretor Presidente e posteriormente
homologadas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria não poderão exercer cargos ou funções em sociedades que
não sejam subsidiárias, controladas e coligadas, diretas ou indiretas, da Companhia, exceto quando
previamente aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - Os Diretores das subsidiárias da Companhia, diretas ou indiretas, terão as mesmas
limitações no exercício de cargo ou função, conforme previsto no parágrafo 1º acima.
Parágrafo 3º - Um diretor poderá cumular mais de um cargo, desde que observado o número mínimo de
Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações e neste Estatuto.
24.

O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os

Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
25.

A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor

Presidente, com antecedência mínima de 1 (um) dia útil, ou por 2/3 (dois terços) dos Diretores, neste caso,
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria
de seus membros.
Parágrafo 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo
Diretor a ser por ele designado ao qual incumbirá exercer as funções, atribuições e poderes cometidos pelo
Conselho de Administração ao Diretor Presidente, bem como as atribuições indicadas no artigo 28 abaixo. Os
demais Diretores em suas respectivas ausências ou impedimentos temporários serão substituídos pelo Diretor
a ser designado pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Observado o disposto no artigo 23 deste Estatuto Social, ocorrendo vaga na Diretoria,
compete à Diretoria como colegiado indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará,
interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento
definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se
realizar, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, atuando o
substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria.
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Parágrafo 3º - Caso o número de Diretores da Companhia se torne, em qualquer momento, inferior
ao limite mínimo estabelecido no caput do artigo 23, deverá ser convocada, na menor prazo possível,
reunião do Conselho de Administração da Companhia para restabelecer o limite mínimo de diretores
estabelecido no caput do artigo 23.
Parágrafo 4º - Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30
(trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida
pela própria Diretoria.
Parágrafo 5º - O Presidente e os Diretores farão jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias.
Parágrafo 6º - As reuniões da Diretoria serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia.
Será admitida presença dos Diretores através de teleconferência ou videoconferência. A participação
por teleconferência ou videoconferência será considerada presença pessoal, devendo os membros
da Diretoria que participarem remotamente da reunião assinar a cópia da respectiva ata e enviá-la
por meio eletrônico, imediatamente, ao secretário da reunião para arquivamento.
Parágrafo 7º - Ao Diretor-Presidente será permitida a escolha de um secretário, administrador ou
não, que será responsável pela lavratura da ata ao término de cada reunião, a qual deverá ser
assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e por aqueles que participarem
remotamente, na forma do parágrafo 6º acima, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de
Atas da Diretoria, que deverá ser assinada por todos os Diretores presentes, física ou remotamente,
à reunião.
26.

As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada

reunião, observado o quorum mínimo previsto no caput do artigo 25 acima. Em caso de empate, o voto de
minerva caberá ao Diretor-Presidente ou a quem estiver no exercício de sua função, na forma prevista neste
Estatuto Social.
27.

Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os

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

Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria:
I.
Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração e da
assembleia geral de Acionistas;
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II.
Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes,
bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior, referentes à
Companhia e suas subsidiárias;
III.
Submeter ao Conselho de Administração orçamento anual, o plano anual de negócios, bem
como quaisquer planos de investimento, anuais e/ou plurianuais e projetos de expansão da
Companhia, bem como alterações posteriores;
IV.
Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômicofinanceiro e patrimonial da Companhia e suas controladas, o relatório da administração
acompanhado do relatório dos auditores independentes; e
V.
Aprovar toda e qualquer operação ou conjunto de operações que seja de sua competência,
nos termos previstos no Plano Alçadas.
Parágrafo 2º - Dentro do orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração, um percentual
de até 10% (dez por cento) dos gastos de exploração, avaliação e outras medidas operacionais
poderá ser remanejado por decisão do Diretor da área, devendo informar o Diretor Presidente de tal
ajuste. O Diretor Presidente deverá informar o Conselho de Administração sobre o ajuste realizado.
28. Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pelo Conselho
de Administração: (i) coordenar a ação dos Diretores; (ii) dirigir a execução das atividades gerais da Companhia;
(iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (iv) planejar, organizar dirigir e controlar o direcionamento,
prioridades, estratégias de curto, médio e longo prazos da Companhia, preservando os seus valores, princípios
e os interesses dos acionistas; (v) planejar, organizar dirigir e controlar o direcionamento estratégico e as
operações da Sociedade; (vi) orientar e supervisionar a execução das atividades externas relacionadas com o
planejamento geral da Companhia; (vii) planejar, organizar dirigir e controlar o desenvolvimento,
implementação e controle dos processos de saúde, meio ambiente e segurança; (viii) representar a Companhia
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto no artigo 31 deste Estatuto Social; e (ix)
designar, dentre os Diretores, seu substituto eventual, em suas ausências e impedimentos.

29. Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pelo
Conselho de Administração: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; (ii) propor alternativas
de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia; (iii) planejar,
organizar, dirigir e controlar as funções das áreas de controladoria, finanças e contabilidade da
Companhia; (iv) acompanhar o cenário político e econômico-financeiro nacional e internacional,
identificando tendências e alternativas que possibilitem maximizar os resultados operacionais e
financeiros; (v) garantir o equacionamento das obrigações financeiras de curto, médio e longo prazos
da Sociedade (vi) proteger e buscar alternativas de gestão da estrutura de ativos e de capital da
Sociedade; (vii) buscar o aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de apuração, processando e
analisando os fatos contábeis, financeiros e econômicos da Sociedade, bem como gerar informações
confiáveis e oportunas que facilitem o processo de tomada de decisões gerenciais; (viii) orientar e
supervisionar as atividades citadas nos itens acima, no âmbito das Diretorias Financeiras das
subsidiárias; (ix) executar outras atividades delegadas pelo Diretor Presidente; (x) propor à Diretoria
seu substituto eventual, em suas ausências e impedimentos.
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30. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a
ser cometidas pelo Conselho de Administração: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; (ii)
representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no
mercado de capitais; (iii) coordenar a relação entre a Companhia e seus sócios; (iv) prestar
informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus
valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; (v) manter atualizado o
registro de companhia aberta perante a CVM; e (vi) propor à Diretoria seu substituto eventual, em
suas ausências e impedimentos
Parágrafo Único - A função de Diretor de Relações com Investidores poderá ser exercida
cumulativamente por qualquer outro Diretor.
31.

A Companhia somente considerar-se-á obrigada quando representada:

I.

pela assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto; ou

II.
pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente
constituído de acordo com este Estatuto Social; ou
III.
por 2 (dois) procuradores em conjunto, devidamente constituídos na forma deste Estatuto
Social.
Parágrafo 1º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de 2 (dois)
Diretores em conjunto, devendo o instrumento especificar os poderes conferidos e, com exceção das
procurações para fins judiciais, serão válidas por no máximo 1 (um) ano.
Parágrafo 2º - É vedado aos Diretores e procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao
seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.
32.
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva responderão, nos
termos do artigo 158, da Lei das Sociedades por Ações, individual e solidariamente, pelos atos que
praticarem e pelos prejuízos à Companhia que deles decorram.
Parágrafo 1º - A Companhia assegurará a defesa em processos judiciais e administrativos aos seus
administradores, presentes e passados, além de manter contrato de seguro permanente em favor
desses administradores, para resguardá-los das responsabilidades por atos regulares praticados do
exercício regular do cargo ou função, sem dolo, violação de lei ou estatuto.
Parágrafo 2º - A garantia prevista no parágrafo anterior se estende aos membros do Conselho Fiscal,
bem como a todos os empregados e prepostos que atuem dentro dos limites de suas funções e por
delegação dos administradores da Companhia.
Seção IV – Dos Órgãos Técnicos e Consultivos
33.

Sem prejuízo do Comitê de Auditoria instituído nos termos do artigo 34 deste Estatuto Social, o

Conselho de Administração da Companhia terá competência para instituir comitês técnicos e consultivos com a
finalidade de assessorar o Conselho de Administração no acompanhamento das atividades da Companhia e
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conferir maior eficiência e qualidade às suas decisões, sendo que de funcionamento permanente o Comitê de
Compliance e Risco, o Comitê de Remuneração e o Comitê de Auditoria.

Parágrafo Único – Os comitês instituídos pelo Conselho de Administração da Companhia terão
somente função consultiva.
34.

O comitê de auditoria terá funcionamento permanente e será composto por, no mínimo, 3 (três)

membros titulares, administradores ou não, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo 34, eleitos pelo
Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos (“Comitê de
Auditoria”).
Parágrafo 1º – Dentre os membros do Comitê de Auditoria, no mínimo, 1 (um) deverá ser Conselheiro
Independente da Companhia, nos termos do Parágrafo 1º do artigo 17 deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º - Os membros do Comitê de Auditoria serão remunerados conforme estabelecido pelo Conselho
de Administração da Companhia. Os membros do comitê que também forem administradores da Companhia
não farão jus a qualquer remuneração adicional em razão da participação no comitê.
Parágrafo 3º - Os membros do Comitê de Auditoria deverão ter notória experiência e comprovada capacidade
técnica em questões contábeis e de auditoria e terão os mesmos deveres e responsabilidades atribuídos aos
administradores pela Lei das Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelas normas e
regulamentos emitidos pela CVM.
Parágrafo 4º - Compete ao Comitê de Auditoria:
(a)

estabelecer procedimentos a serem utilizados pela Companhia para receber, processar e tratar
denúncias e reclamações relacionadas a questões contábeis, de controles contábeis e matérias de
auditoria, bem como assegurar que os mecanismos de recebimento de denúncias garantam sigilo e
anonimato aos denunciantes;

(b)

recomendar e auxiliar o Conselho de Administração na escolha, remuneração e destituição dos
auditores externos da Companhia;

(c)

deliberar sobre a conveniência da contratação de novos serviços a serem prestados pelos auditores
externos da Companhia;

(d)

supervisionar e avaliar os trabalhos dos auditores externos da Companhia;

(e)

mediar eventuais divergências entre a administração e os auditores externos sobre as demonstrações
financeiras da Companhia; e

(f)

emitir manifestação sobre o relatório da administração e sobre as demonstrações financeiras da
Companhia.

Parágrafo 5º - As reuniões do Comitê de Auditoria serão instaladas com a presença da maioria dos
seus membros presentes. As deliberações do Comitê de Auditoria serão tomadas por maioria de
votos dos membros presentes.
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Parágrafo 6º - O Comitê de Auditoria não terá funções executivas ou caráter deliberativo e seus
pareceres e propostas serão encaminhados ao Conselho de Administração para deliberação.
Parágrafo 7º - Os pareceres do Comitê de Auditoria não constituem condição necessária para a
apresentação de matérias ao exame e deliberação do Conselho de Administração.
Seção V - Do Conselho Fiscal
35.

O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será

composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou
não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembleia geral para mandato de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em
conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira reunião do
órgão após sua instalação e aprovará, na mesma ocasião, seu Regimento Interno.
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo
respectivo, em livro próprio, e a partir da adesão da Companhia ao segmento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, estará condicionada à subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho
Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º - A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após a posse no cargo, comunicar à
BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia
de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive derivativos.
Parágrafo 4º - A posse dos conselheiros estará sujeita à prévia assinatura dos Termos de Adesão às
Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, bem como do preenchimento das
informações exigidas pela CVM e BM&FBOVESPA.
Parágrafo 5º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de membro efetivo do Conselho
Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Na hipótese de vacância, a assembleia geral será
convocada para proceder à eleição de um novo membro para o cargo vago.
Parágrafo 6º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que
mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre
outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico
ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou Controlada (conforme definidos no artigo 39) de
concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal
de Concorrente ou de Acionista Controlador ou Controlada de concorrente.
Parágrafo 7º - Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o Conselho
Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última assembleia geral, tal
acionista deverá notificar a Companhia por escrito com 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data
da assembleia geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional
completo dos candidatos.
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36.

Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará,

ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas com a presença da maioria dos seus
membros presentes. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos dos
membros presentes.
Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo
livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.
CAPÍTULO VI.
DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS
37.

O exercício fiscal terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão

levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar
balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre
capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre
capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral.
Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital
próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º do artigo 38 deste
Estatuto Social.
Parágrafo 3º - A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar
reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à
situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.
38.

Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados,

se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.

Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a assembleia geral poderá atribuir aos Administradores uma
participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do exercício. É condição para
pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no
parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a)
5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 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 parágrafo 1º do artigo
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182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será
obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
b)
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à: (i) formação
de reserva para contingências; e/ou (ii) distribuição aos acionistas mediante reversão das mesmas
reservas para contingências formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das
Sociedades por Ações;
c)
uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos
acionistas, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo;
d)
no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
parágrafo 3º 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;
e)
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;
f)
a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de
Investimentos”, 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 ou
criação de novos empreendimentos, a qual será formada com 35% (trinta e cinco por cento) até 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e
cujo saldo não poderá ultrapassar o valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do capital social
subscrito da Companhia observando-se, ainda, que a soma do saldo dessa reserva de lucros 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 subscrito da Companhia; e
g)
o saldo terá a destinação que lhe for dada pela assembleia geral, observadas as prescrições
legais.
Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo não inferior a
0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido
dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância
destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores.
Parágrafo 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro
líquido realizado, nos termos da lei.
39.

A assembleia geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as

instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
40.

Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data

em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII.
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E DA
SAÍDA DO NOVO MERCADO
41.

A Alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única

operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição suspensiva ou
resolutiva de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos
demais acionistas, observando–se as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento
do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador
Alienante.
Parágrafo 1º - Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras maiúsculas terão o seguinte
significado:
“Acionista Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de
Controle em uma Alienação de Controle da Companhia ou aquele que adquira ou se torna titular de ações de
emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão
da Companhia;
Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas que exerça o Poder de Controle da
Companhia.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a Alienação de
Controle da Companhia.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s)
titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em
tesouraria.
“Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle.
“Controle” (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, “sob Controle comum” ou “Poder
de Controle”) significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em
relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria
absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que
não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por contratos ou
acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas,
Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (c) que estejam sob Controle comum.
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“Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as ações de emissão da
Companhia, (ii) opções de compra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição
de ações de emissão da Companhia; ou (iii) qualquer outro direito não decorrente da propriedade das ações de
emissão da Companhia que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou
patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa
especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a
ser definido pela CVM.
Parágrafo 2º - O(s) Acionista(s) Controlador(es) Alienante(s) ou o Grupo de Acionistas Controlador alienante
não poderão 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.
Parágrafo 3º - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do Poder de
Controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o
Termo de Anuência dos Controladores aludido no Regulamento do Novo Mercado.
42.

A oferta pública de aquisição disposta no artigo 41 deste Estatuto Social também deverá ser efetivada:

(i)

nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou

direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da
Companhia; ou

(ii)
em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o
comprove.
43.

Aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em razão de contrato particular de compra de

ações celebrado com o(s) Acionista(s) Controlador(es) ou Grupo de Acionista Controlador, envolvendo
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(i)

efetivar a oferta pública de aquisição referida no artigo 41 deste Estatuto;

(ii)

pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e

o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do
Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída
entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos; e
(iii)

tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do

total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes à aquisição do Controle.
44.

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas representando interesse comum, que adquira ou se torne

titular de ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de
ações de emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição
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ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do
total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta
pública de aquisição (“OPA”) da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da BM&FBOVESPA
e os termos deste artigo.
Parágrafo 1º - A OPA deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada
em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no
Parágrafo 2º deste artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações
de emissão da Companhia.
Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior a
115% (cento e quinze por cento) do seu Valor Econômico, definido em laudo de avaliação elaborado de acordo
com o disposto e seguindo os procedimentos previstos no artigo 48 deste estatuto.
Parágrafo 3º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a possibilidade de outro
acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da
regulamentação aplicável.
Parágrafo 4º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada mediante voto
favorável de acionistas reunidos em assembleia geral especialmente convocada para este fim, observadas as
seguintes regras:
(i)

a referida assembleia geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas

representando mais da metade do capital, e em segunda convocação com acionistas que representem mais de
30% (trinta por cento) do capital da Companhia;
(ii)

a dispensa de realização da OPA será considerada aprovada com o voto da maioria simples dos

acionistas presentes, seja em primeira ou segunda convocação;
(iii)

não serão computadas as ações detidas pelo Acionista Adquirente para fins de determinação do

quorum de instalação, conforme item “i” acima, ou do quorum de deliberação, conforme item “ii” acima; e
(iv)

O Acionista Adquirente está proibido de votar na assembleia.

Parágrafo 5º - O Acionista Adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou as exigências da
CVM relativas à OPA, dentro dos prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável.
Parágrafo 6º - Na hipótese do Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este artigo,
inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro
da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de
Administração da Companhia convocará assembleia geral, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar,
para deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente que não cumpriu com qualquer
obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 7º - Qualquer Acionista Adquirente que adquira ou se torne titular de outros direitos, inclusive (i)
Outros Direitos de Natureza Societária sobre quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de
ações de emissão da Companhia, ou que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia em
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quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia, ou (ii)
Derivativos (a) que dêem direito a ações da Companhia representando 20% (vinte por cento) ou mais das ações
da Companhia, ou (b) que dêem direito ao recebimento de valor correspondente a 20% (vinte por cento) ou
mais das ações da Companhia estará obrigado igualmente a, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de tal aquisição ou do evento a realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma OPA, nos termos
descritos neste artigo. Para fins da oferta pública mencionada neste Capítulo VII do Estatuto Social, será
considerado o agregado de ações de propriedade do Acionista Adquirente somado aos outros direitos de
titularidade do Acionista Adquirente, conforme mencionado neste parágrafo.
Parágrafo 8º - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 41 e 42
deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das obrigações constantes deste
artigo.
Parágrafo 9º - O disposto neste artigo 44 não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de ações de
emissão da Companhia em quantidade superior a 20% (vinte por cento) do total das ações de sua emissão em
decorrência (i) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (ii) da incorporação de ações de uma
outra sociedade pela Companhia (iii) do cancelamento de ações em tesouraria, ou (iv) da subscrição de ações
da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em assembleia geral de
acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de
capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a
partir de um laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia realizada por instituição ou empresa
especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas.
Parágrafo 10º - Para fins do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da
Companhia descrito no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação
acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia
com o cancelamento de ações.
45.

A Companhia não registrará em seus livros:

(a)

quaisquer transferências de propriedade de suas ações para o(s) comprador(es) do Poder de Controle

ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle enquanto este(s) acionista(s) não subscrever(em) o
Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento do Novo Mercado; e
(b)

Acordo de Acionistas ou acordo de voto que disponha sobre o exercício do Poder de Controle

enquanto seus signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores referidos na alínea “a”
acima.
46.

Na OPA a ser efetivada pelo(s) Acionista(s) Controlador(es), Grupo de Acionistas Controlador ou pela

Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a ser
ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, de acordo com o artigo 48
deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
47.

Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado, o(s) Acionista(s) Controlador(es) ou o

Grupo de Acionistas Controlador da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações
pertencentes aos demais acionistas, seja porque a saída da Companhia do Novo Mercado ocorra: (i) para que
os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado; ou (ii) em
virtude de operação de reorganização societária na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização
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não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data
da assembleia geral que aprovou a referida operação. Em ambos os caso, o preço a ser ofertado deverá
corresponder, no mínimo, ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 48 deste
Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo Único - A notícia da realização da oferta pública mencionada neste artigo deverá ser
comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da
assembleia geral da Companhia que houver aprovado a saída ou a referida reorganização.
48.

O laudo de avaliação previsto nos artigos 46 e 47 deste Estatuto Social deverá ser elaborado por

empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do
parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º
do mesmo dispositivo legal.

Parágrafo 1º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do
Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da assembleia geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice. Na respectiva deliberação, não serão
computados os votos em branco, devendo a mesma ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na assembleia geral. Caso instalada em
primeira convocação, a assembleia deverá contar com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou caso instalada em segunda
convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das
Ações em Circulação.
Parágrafo 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente
pelo ofertante.
49.

Caso a Companhia não tenha Acionista Controlador:

(i)
sempre que for aprovado, em assembleia geral, o cancelamento de registro de companhia
aberta, a oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 41 e seguintes deste Estatuto Social
deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá
adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de
registro na deliberação em assembleia geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que
não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública;
(ii)
sempre que for aprovada, em assembleia geral, a saída do Novo Mercado para que as ações
da Companhia passem a ter registro fora do Novo Mercado, a referida assembleia geral definirá o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 41 e
seguintes deste Estatuto Social, o(s) qual(is), presente(s) à assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta; e
(iii)

sempre que for aprovada, em assembleia geral, a saída do Novo Mercado por reorganização societária

conforme previsto no artigo 47 (ii) deste Estatuto Social, a referida assembleia geral definirá o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 41 e seguintes deste
Estatuto Social, o(s) qual(is) presente(s) à assembleia deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de
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realizar a oferta. Na ausência de definição, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização
societária realizar a referida oferta.
50.

Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em

razão do descumprimento de qualquer obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado:

(i)
caso o descumprimento decorra de deliberação em assembleia geral, a oferta pública de
aquisição de ações referida no artigo 41 e seguintes deste Estatuto Social deverá ser efetivada pelos
acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e
(ii)

caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, Conselho de

Administração deverá convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre
como sanar o descumprimento das obrigações em questão ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia
do Novo Mercado. Caso a referida assembleia geral delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a
referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta. Caso a referida assembleia geral delibere pela saída da Companhia do Novo
Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
51.

É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a mais de uma

das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida
pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
de aquisição e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando
exigida pela legislação aplicável.
52.

A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição prevista

neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão
assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia,
nas hipóteses expressamente previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis. A Companhia ou o
acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de aquisição até que seja
concluída com observância das regras aplicáveis.
Parágrafo Único - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos
direitos dos destinatários das ofertas mencionadas no Capítulo VII.
53.

Todo acionista ou Grupo de Acionistas é obrigado a divulgar, mediante comunicação ao Diretor de

Relações com Investidores da Companhia, na qual deverão constar as informações previstas no artigo 12 da
Instrução CVM nº 358/2002, a aquisição de ações, que somadas às já possuídas, superem 2,5% (dois vírgula
cinco por cento) do capital da Companhia, assim como, após atingido tal percentual, a aquisição de ações que
correspondam a mais 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do capital da Companhia ou múltiplos de tal
percentual.
Parágrafo 1º - Adicionalmente ao disposto no caput deste parágrafo, enquanto a Companhia não possui
Acionista Controlador, qualquer Acionista Adquirente que atingir, direta ou indiretamente, participação em
Ações em Circulação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, e que deseje
realizar uma nova aquisição de Ações em Circulação, estará obrigado a (i) realizar cada nova aquisição na
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BM&FBOVESPA, vedada a realização de negociações privadas ou em mercado de balcão; (ii) previamente a
cada nova aquisição, comunicar por escrito ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, a
quantidade de Ações em Circulação que pretende adquirir, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da
data prevista para a realização da nova aquisição de ações. O Diretor de Relações com Investidores deverá dar
ampla divulgação da referida informação, por meio de comunicado ao mercado.
Parágrafo 2º - Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este artigo,
o Conselho de Administração da Companhia convocará assembleia geral, na qual o Acionista Adquirente não
poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente, conforme
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista
Adquirente por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das
obrigações impostas por este artigo.
54.

Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela assembleia geral e regulados de acordo

com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e pelo Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO VIII.
DO JUÍZO ARBITRAL
55.

A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver,

por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado e nos termos do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento de Sanções e do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de
urgência pelas partes, antes ou depois de constituído o tribunal arbitral, deverá obedecer ao que
dispõe o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado em vigor, podendo ser
diretamente requeridas ao Poder Judiciário nas hipóteses e nos termos previstos no referido
Regulamento.
CAPÍTULO IX.
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
56.

A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em Lei, cabendo à assembleia geral

eleger o liquidante ou liquidantes, e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade, obedecidas as
formalidades legais.
CAPÍTULO X.
DISPOSIÇÕES FINAIS
57.

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago

aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela
assembleia geral.
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58.

As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas nos jornais Diário Oficial

do Estado do Rio de Janeiro e Brasil Econômico.
59.

O pagamento dos dividendos, aprovado em assembleia geral, bem como a distribuição de ações

provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data
em que forem declarados.
***
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