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62 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E mm 

TRADERS CLUB LTDA 

CNPJ/ME: 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.230.196.941 

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados: 

ISRAEL CALEBE MASSA, brasileiro, solteiro, nascido em 26/10/1989, empresário, portador da cédula de identidade o 

RG nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 392.148.868-06, residente e domiciliado à Rua Domingos de 

Souto Maior nº 116, Vila Nossa Senhora do Retiro, CEP: 02951-100, São Paulo/SP; 

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA, brasileiro, solteiro, nascido em 25/05/1984, empresário, portador da cédula de 

identidade o RG nº 33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 331.267.528-61, residente e domiciliado à Rua Aimberê 

nº 1.749, apartamento 51, Sumaré, CEP: 01258-020, São Paulo/SP; 

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, convivente em união estável, nascido em 

27/04/1985, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME nº 

342.373.478-77, residente e domiciliado à Rua Kansas nº 1,700, apartamento 373, Torre Kansas, Brooklin Paulista, CEP: 

04558-005, São Paulo/SP; 

STARTUPS BR HOLDING LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob nº 18.121.457/0001-10, 

registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43,207.389.361, com sede na Cidade de Porto Alegre, 

Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Alfredo Correa Daudt nº 125, apto. 302, Boa Vista, CEP: 90480-120 ("STARTUPS 

BR'), neste ato representada por seu sócio administrador RAFAEL FERRI, brasileiro, solteiro, nascido em 02/01/1979, 

empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 1.038.359.913 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 953.744.850- 

91, residente e domiciliado na Alameda Vicente de Carvalho nº 58, Boa Vista, CEP: 91340-490, Porto Alegre/RS; 

GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL, colombiano naturalizado brasileiro, divorciado, nascido em 28/12/1974, 

economista, portador da cédula de identidade o RNE nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME nº 

732.310.611-72, residente e domiciliado na Praça Vilaboim nº 78, apartamento 81, Higienópolis, CEP: 01241-010, São 

Paulo/SP; 

-JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino, divorciado, nascido em 14/07/1974, empresário, portador da cédula de 

identidade o RNE nº V696953-D CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME nº 229.042.648-25, residente e domiciliado à Rua 

Arminda nº 132, apartamento 61, Vila Olímpia, CEP: 04545-100, São Paulo/SP. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada TRADERS CLUB LTDA, situada na Rua 

Gomes de Carvalho nº 1329, 12º andar, CEP: 04547-005, Vila Olimpia, São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/ME 

sob nº 26.345.998/0001-50, inscrita na Junta Comercial de São Paulo “JUCESP” sob NIRE nº 35.230.196.941, em sessão 

de 13/10/2016, decidem PROMOVER as seguintes alterações na sociedade conforme segue: 

1. Decidem os sócios alterar o endereço da sede da empresa, passando a funcionar na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, 748 - 7º andar — Bairro: Itaim Bibi. CEP: 04542-000, São Paulo -SP. 

2. Decidem os sócios alterar o objeto social da empresa, passando assim a exercer as seguintes atividades: 

Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial; operaçã 

de páginas e portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo 

informações sobre o mercado financeiro, empresarial e do sistema político brasileiro; Portais, provedores de 

conteúdo e outros serviços de informação na internet; edição de cadastros, listas e de outros produtos 

gráficos; Atividades de organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferências e exposições 

comerciais e profissionais seja pela internet ou eventos físicos; desenvolvimento de programas de 

computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis dd 

e não - customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros 

serviços em tecnologia da informação. 

3. Mediante as alterações acima, decidem os sócios consolidar o coptralo sbcigl da sociedade, nos termos 

abaixo: des
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

TRADERS CLUB LTDA 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A sociedade empresária limitada denomina-se, TRADERS CLUB LTDA, e está situada na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, 748 - 72 andar — Bairro: Itaim Bibi. CEP: 04542-000, São Paulo -SP, podendo, por deliberação dos 

sócios, abrir, manter e fechar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional e no exterior. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O capital social da Sociedade é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de 

quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda 

corrente do país, estando suas quotas distribuídas entre os Sócios conforme abaixo indicado: 

  

  

  

  

  

  

  

          

Sócio Quotas Valor (R$) % 

ISRAEL CALEBE MASSA 423.000 R$423.000,00 8,46 

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA 470.000 R$470.000,00 9,40 

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE 

FILHO 1.903.500 R$1.903.500,00 38,07 

STARTUPS BR HOLDING LTDA 1.903.500 R$1.903.500,00 38,07 

GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL 250.000 R$250.000,00 5 

JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI 50.000,00 R$50.000,00 1 

TOTAL 5.000.000 R$ 5.000.000,00 100%     
Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, podendo essa ser modificada, ampliada ou dissolvida, em qualquer 

época, desde que as partes contratantes combinem entre si. 

Parágrafo primeiro: Em caso de falecimento, exclusão ou retirada de qualquer sócio, a Sociedade não será dissolvida 

ou entrará em liquidação. Os haveres do sócio falecido, excluído ou retirante, serão apurados e pagos, no mínimo, 

segundo o patrimônio líquido real da Sociedade, na forma do Parágrafo Terceiro abaixo. Se, por resultado de quaisquer 

de tais eventos, a Sociedade passar a ter número de sócios inferior ao legalmente exigido, o sócio remanescente terá 

o prazo previsto em Lei par admitir outro(s) sócio(s). 

Parágrafo segundo: Falecimento: Os herdeiros e sucessores “causa mortis" de sócio não terão o direito de continuar 

na Sociedade, de que não participarão, sendo aplicáveis ao Espólio, os procedimentos de exclusão ou retirada. 

    

   

    

   

    

Parágrafo terceiro: Apuração de Haveres: Em caso de falecimento, exclusão ou retirada de sócio, será reduzido o 

Capital Social, pelo valor nominal das quotas do sócio falecido, excluído ou retirante ou, alternativamente, os sócios 

detentores de mais de % (metade) do capital social poderão, a seu critério, assumir as quotas sociais, 

proporcionalmente às suas respectivas participações. Em uma ou outra hipótese, os herdeiros do sócio falecido, 

excluído ou retirante, receberão, no mínimo, o valor patrimonial real de sua participação societária, onde os haveres 

do "de cujus" serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e A 

sucessivas, corrigidas pelo índice Geral do Preços do Mercado (IGP-M), com base em um balanço patrimonial especial 

levantado na data do evento, estando o Balanço devidamente auditado para que se confirme em Laudo de Avaliaçã 

os valores patrimoniais da sociedade. 

Parágrafo quarto: Divórcio: Em caso de divórcio ou dissolução de união estável e consequente partilha de quotas de 

qualquer sócio, fica expressamente vedado o ingresso de Ex-cônjuges ou ex-companheiros na Sociedade, sendo de 

rigor, exclusivamente, a avalição das quotas, nos termos e valores previstos neste Contrato Social, seguido de 

pagamento dos haveres ao ex-cônjuge ou ex-companheiro do sócio. 

Parágrafo quinto: Preferência: Independentemente da proporção de suas quotas no capital, o sócio que vier a se 

divorciar ou cuja união estável seja dissolvida sempre terá preferência em relação aos demais sócios (e a terceiros) na 

aquisição das quotas decorrentes de partilha. 

CLÁUSULA QUARTA 

A responsabilidade de cada sócio está restrita ao valor de suas quotas, faspongéndo todos solidariamente pela 

integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052, do Código Civil. 

/
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CLÁUSULA QUINTA ma o cosa ve 

A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: 

Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira e empresarial; operação de 

páginas e portais da internet que atualizam periodicamente seu conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o 

mercado financeiro, empresarial e do sistema político brasileiro; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 

informação na internet; edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Atividades de organização e 

promoção de feiras, congressos, convenções, conferências e exposições comerciais e profissionais seja pela internet 

ou eventos físicos; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Desenvolvimento e licenciamento 

de programas de computador customizáveis e não - customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte 

técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 

CLÁUSULA SEXTA 
As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios, em reuniões de sócios, realizadas em conformidade com o disposto 

em lei e neste contrato social. 

Parágrafo primeiro: As reuniões de sócios realizar-se-ão, ordinariamente, até o 4º (quarto) mês seguinte ao término 

do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim O exigirem. 

Parágrafo segundo: As reuniões de sócios serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titulares de, 

no mínimo, X% (três quartos) do Capital Social, e, em segunda, com qualquer número de sócios. 

Parágrafo terceiro: O sócio pode ser representado nas reuniões por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga 

de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento de mandato ser levado a registro 

juntamente com a ata de reunião. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer administrador, sempre que se fizer necessário, mediante 

correspondência enviada com antecedência minima de 10 (dez) dias, em que se fará constar o local, data, hora da 

reunião, bem como a ordem do dia. 

Parágrafo único: A convocação dos sócios poderá ser dispensada quando todos os sócios comparecerem ou se 

declararem cientes dos assuntos descritos no caput. 

CLÁUSULA OITAVA 

Em qualquer hipótese, a realização da reunião dos sócios será dispensada quando todos os sócios decidirem, por 

escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 

CLÁUSULA NONA 
A administração da Sociedade incumbe a 2 (dois) Administradores, sócios ou não sócios, residentes e domiciliados no 

Brasil. 

Parágrafo primeiro: Os Administradores serão nomeados neste Contrato Social por período indeterminado, por 

deliberação de sócio ou sócios representando a totalidade do capital social. 

Parágrafo segundo: Os Administradores poderão ser destituídos ou substituídos a qualquer tempo, mediante alteração 

deste Contrato Social, por deliberação de sócio ou sócios representando a totalidade do capital social. 

Parágrafo terceiro: Os Administradores serão havidos como empossados na data de sua nomeação e permanecerá no 

seu cargo até a posse de seu sucessor, nos termos previstos neste Contrato Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios ISRAEL CALEBE MASSA e PEDRO GERALDO BERNARDO DE 

ALBUQUERQUE FILHO, para ocuparem os cargos de Administradores da Sociedade, com as seguintes atribuições: 

1. ISRAEL CALEBE MASSA: Diretor Financeiro (CFO); e 

2. PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO: Diretor Executivo (CEO). 

Parágrafo primeiro: Os Administradores, ora nomeados, declaram, para os devidos fins, que não estão impedidos de 

exercer funções de administradores da Sociedade em razão de qualquer dos motivos elencados no 8 1º do artigo 1.011 

do Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo segundo: Os Administradores, isolada ou conjuntamente, terão amplos poderes de administração e gestão 

dos negócios sociais e da Sociedade, ressalvadas as restrições e limites indicados neste Contrato Social, observados 

outros documentos eventualmente celebrados, tais como Acordo Parassocial e no de Diretrizes e Metas da 

Sociedade, que venha a ser elaborado pelos sócios para observância dos Ydmigi ores, estando devidamente 

autorizado o uso do nome empresarial. 
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Parágrafo terceiro: Os Administradores terão amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais e da 

Sociedade, com as atribuições para representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, sempre na defesa dos 

interesses sociais, sendo de sua competência os negócios patrimoniais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

financeiros, comerciais e todos os demais atos necessários à plena e total gestão da Sociedade, assim compreendidos 

os atos de gestão ordinários e extraordinários, inclusive a outorga de procurações (estabelecendo os poderes e 

validade do mandato), a realização de todas as operações que se relacionem com o objeto da Sociedade, inclusive 

abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos bancários, emitir, endossar e aceitar cambiais, notas 

promissórias, duplicatas, cheques e demais títulos de crédito, renunciar a direitos e transigir, e a alienação de imóveis 

e outros bens do ativo (circulante e não circulante), inclusive investimentos, todos os atos sempre observando-se os 

limites financeiros indicados no Parágrafo Quinto, abaixo. 

Parágrafo quarto: Para os atos abaixo indicados, será necessária a assinatura dos administradores em conjunto. 

i. Toda e qualquer operação que envolva bens, créditos ou quaisquer direitos da Sociedade que, 

globalmente, superem o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

ii. Alienação de imóveis e outros bens do ativo (circulante e não circulante), inclusive investimentos que, 

globalmente, superem o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

iii. Assunção de obrigações em favor da Sociedade, de qualquer dos sócios ou de quaisquer dos 

Administradores. 

Parágrafo quinto: Para os atos abaixo indicados, será necessária a assinatura isolada de qualquer um dos 

administradores. 
  

i. Toda e qualquer operação que envolva bens, créditos ou quaisquer direitos da Sociedade que, 

globalmente, envolvam o montante de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

ii. Alienação de imóveis e outros bens do ativo (circulante e não circulante), inclusive investimentos que, 

globalmente, envolvam o montante de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Em dezembro de cada ano, a Sociedade levantará o inventário geral do ativo e do passivo, do respectivo balanço 

patrimonial e do balanço de resultado econômico. Os resultados nele apurados terão a destinação que lhes for 

atribuída pelos sócios, sendo permitida a distribuição desproporcional dos lucros conforme previsto no artigo 1.007 do 

Código Civil. 

Parágrafo primeiro: Caso haja prejuízo no período supramencionado, este será conservado na conta de lucros e perdas 

da Sociedade para posterior compensação. 

Parágrafo segundo: Fica dispensada a publicação do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico pela 

Sociedade. 

Parágrafo terceiro: A critério dos sócios representando a maioria do capital social, poderão ser levantados balanços 

semestrais, mensais ou de período inferior, para fins contábeis ou de distribuição de lucros, observados os termos e 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

disposições previstos neste Contrato Social. 

Os sócios e administradores, ainda que não sócios, poderão receber da Sociedade uma retirada mensal a título de pró- 

labore, cujo montante será ajustado entre os sócios, de comum acordo, independentemente dos lucros apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Os sócios não poderão ceder, transferir, dar em garantia, penhorar ou onerar, a que título for, as quotas de sua 

titularidade, sem a expressa anuência dos demais sócios e/ou em conformidade com o previsto nesta Cláusula, sob 

pena de nulidade e ineficácia da transação contratada. 

Parágrafo único: Caso qualquer dos sócios deseje alienar suas quotas a terceiro (no todo ou em parte), os demais sócios 

terão direito de preferência na aquisição das quotas ofertadas, nas mesmas condições e mesmo preço por quota 

oferecido pelo terceiro adquirente, dentro do prazo de 45 (quarenta eçcincodqdias da data da notificação para o 

exercício do direito de preferência. h



mesa qto per ger quê, 

Cal a ras Det mo O 

“e. “a .. .. “as .. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA a e . el as ER 
Dissolve-se a sociedade por decisão dos sócios representando, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social ou pela 

hipótese prevista pelo inciso IV, do artigo 1.033, do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
A Sociedade poderá aforar qualquer outro tipo societário por resolução de sócios representando a maioria do capital 

social, nos termos do artigo 1.114, do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
Os sócios quotistas convencionam a o acordo de segredo, onde os mesmos devem, obrigatoriamente, manterem o 

sigilo tecnológico, de gestão, administrativo e contábil acerca dos efeitos do presente instrumento. 

Parágrafo primeiro: O descumprimento da cláusula anterior incidirá indenização para a parte que der causa ao 

inadimplemento, na forma da responsabilidade civil prevista na Lei 10.406/02 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
Os sócios quotistas contemplam na presente sociedade limitada, a cláusula de não restabelecimento da atividade 

comercial aplicável pontual em caso de sócio retirante, tendo como efeito o gozo pacífico dos sócios remanescentes 

ou sócios ingressantes, cumprindo-lhe evitar a prática de qualquer ato pessoal que possa desviar ou sequer 

enfraquecer ou turbar aquelas relações. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Os sócios que coloquem em risco a continuidade da empresa, em virtude da prática de atos de inegável gravidade, 

poderão ser excluídos da Sociedade pela maioria dos sócios representando a maioria do capital social, em reunião 

especialmente convocada para este fim. 

Parágrafo primeiro: Qualquer dos sócios poderá ser excluído da Sociedade por justa causa (assim entendida como 

casos em que o sócio cometa ato de inegável gravidade que ameace a proteção e preservação da Sociedade), mediante 

decisão dos sócios remanescentes, representativos da maioria do capital social remanescente. 

Parágrafo segundo: A exclusão de sócio deverá ser determinada em Reunião de Sócios especialmente convocada para 

esse fim. O sócio, cuja exclusão se pretenda, deve ser cientificado da Reunião de Sócios em tempo hábil para permitir 

seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
A Sociedade será regida pelas normas das sociedades limitadas, aplicando-se supletivamente as normas das sociedades 

anônimas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
Quaisquer controvérsias judiciais decorrentes do presente instrumento deverão ser dirimidas na Comarca de São 

Paulo, Estado de São Paulo, 

e acertados, assinam o presente instrumento particular de alteração de contrato social 

s de fgual teor ellorma. 

PESE OM NATTO MIRANDA 

PEDRO GERALDO BERNARDO =—— STARTUPS HOLDING LTDA 

ALBUQUERQUE FILHO Sógio administrador: RAFAEL FERRI 

Chusspmy  f id be 
GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL Av penta ico 
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