
 

ACORDO DE ACIONISTAS DA  

TC TRADERS CLUB S.A. 

 

O presente Acordo de Acionistas (“Acordo”), datado de 30 de abril de 2021 é celebrado por e 

entre: 

 

(i) ISRAEL CALEBE MASSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 

identidade o RG nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 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 (“Israel”); 

 

(ii) OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula 

de identidade o RG nº 33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.267.528-61, 

residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº 1.749, apartamento 51, Sumaré, CEP 01258-020, São 

Paulo/SP (“Omar”); 

 

(iii) PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, convivente em 

união estável, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, residente e domiciliado à Rua Araporé, nº 529, 

Jardim Guedala, CEP 05608-001, São Paulo/SP (“Pedro”); 

 

(iv) GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL, colombiano naturalizado brasileiro, divorciado, 

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

no CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente e domiciliado na Praça Vilaboim, nº 78, 

apartamento 81, Higienópolis, CEP 01241-010, São Paulo/SP (“Guillermo”); 

 

(v) STARTUPS BR HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 18.121.457/0001-10, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob 

o NIRE nº 43.207.389.361, com sede na Rua Alfredo Correa Daudt, nº 125, apto 302, Boa Vista, 

CEP 90480-120, Porto Alegre/RS, neste ato representada na forma do seu Contrato Social 

(“Startups”); 

 

(vi) 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 Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Alameda 

Vicente de Carvalho nº 58, Boa Vista, CEP: 91340-490 (“Ferri”); 

 

(vii) PEDRO MEDEIROS MACHADO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de 

identidade RG nº 66.385.021-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.634.947-65, residente 

e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 975, apartamento 32, CEP 04531-011, São Paulo/SP 

(“Machado”); 

 

(viii) LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, professor, portador da 

cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39, 

residente e domiciliado na Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62, CEP 04741-001, São Paulo/SP 

(“Luiz Felipe”); 
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(ix) PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, brasileiro, solteiro, administrador, portador da 

cédula de identidade RG n° 8096252691 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 02170494006, 

residente e domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, apartamento 105, CEP 

04542-011, São Paulo/SP (“Mariano”); 

 

(x) JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino, divorciado, nascido em 14/07/1974, 

empresário, portador da cédula de identidade o RNE nº V696953-D CGPPI/DIREX/DPF, inscrito 

no CPF/ME sob o nº 229.042.648-25, residente e domiciliado à Rua Arminda, nº 132, 

apartamento 61, Vila Olímpia, CEP 04545-100, São Paulo/SP (“Javier” e, em conjunto com 

Israel, Omar, Pedro, Startups, Guillermo,  Machado, Luiz Felipe e Mariano, “Acionistas 

Originais”);  

 

(xi) CRISTIANNE DE SÁ ALVES, brasileira, inscrita no CPF/ME sob o nº 069.196.106-98, 

portadora da cédula de identidade RG nº MG14583172, residente e domiciliada na Capital do 

Estado de São Paulo, na Rua Adele, nº 95, Bloco Denver, apartamento 234, Jardim Dom Bosco, 

CEP nº 04.757-050 (“Cristianne”); 

 

(xii) THIAGO AVANCINI – ME, empresário individual, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.613.214/0001-06, com sede na Capital do Estado de 

São Paulo Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, conj. 1102, Jardim Paulista, CEP 01.452-922 

(“Thiago”); 

 

(xiii) RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., 

sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.716.518/0001-36, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, conj. 1102, Jardim 

Paulista, CEP 01.452-922, neste ato representado na forma de seu Contrato Social (“Rafael 

Felipe”); 

 

(xiv) LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876, microempresa, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 28.873.038/0001-98, com sede na cidade de Dois Córregos, Estado de São 

Paulo, na Avenida João Lunardelli, nº 161, Parque Aparício de Barros Fagundes, CEP 17.300-

000 (“Luis Filipe”); 

 

(xv) MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 94034729104, microempresa, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 22.571.260/0001-50, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Jener, nº 35, apto. 62, Aclimação, CEP 01.526-030 (“Marcio Antonio”); 

 

(xvi) ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 

56.805.278 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 003.645.599-77, residente e domiciliado na Cidade 

de Itapema, Estado de Santa Catarina, na Rua 228, nº 205, apto. 1402, Meia Praia, CEP 88.220-

000 (“André Luiz”); 

 

(xvii) ABTECH TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrito no CNPJ/ME sob o nº 40.169.950/0001-69, com sede na Capital do Estado de São Paulo, 

na Rua Inhambu, nº 964, apto. 121, Vila Uberabinha, CEP 04.520-013, neste ato representada na 

forma de seu Contrato Social (“Abtech”); 
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(xviii) MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA. ME, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.984.251/0001-03, 

com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 171, pavimento 04, Bela 

Vista, CEP 01.311-904, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Marcelo 

Marinho”); 

 

(xix) S. SANITA JUNIOR – ME, empresário individual, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

15.681.159/0001-96, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Jairo de Almeida 

Machado, nº 197, casa 23, sala 1, CEP 02.998-60 (“S. Sanita”); 

 

(xx) JOÃO VITOR FREITAS DZEREN, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 39.249.229-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 363.950.588-35, residente e domiciliado 

na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dona Antônia de Queiros, nº 88, Bloco B, apto. 706, 

Consolação, CEP 01.307-011 (“João Vitor”); 

 

(xxi) BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842, empresário individual, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 31.338.889/0001-45, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 

dos Tajuras, nº 212, CEP 05.670-000 (“Breno”); 

 

(xxii) JUN & CHANG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.244.356/0001-58, com sede na Capital do Estado de São Paulo, 

na Rua Giestas, nº 143, ap. 848, Vila Bela, CEP 03.147-000 (“Jun & Chang”); 

 

(xxiii) VANESSA MIZUE HABA, brasileira, casada, gestora, portadora da Cédula de Identidade 

21.551.268-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 270.841.418-63, residente e domiciliada na Capital 

do Estado de São Paulo Rua Francisco Marcondes Viera, nº 3, Apto. 192, Bloco 2, Jd. Lar. SP, 

CEP 05639-090 (“Vanessa”); 

 

(xxiv) SGINC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 38.504.716/0001-07, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

da Independência, nº 706, ap. 21ª, Cambuci, CEP 05664-015, neste ato representada na forma de 

seu Contrato Social (“SGINC”); 

 

(xxv) EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO,  brasileiro, casado, administrador 

de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.950.462-7, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 296.300.688-85, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Marcos 

Lopes, apto. 51, nº 189, Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 (“Edison”); 

 

(xxvi) AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA PAULISTA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 19.029.869/0001-97, com sede na Cidade de Santo André, no Estado de 

São Paulo, na Rua Vitoria, nº 116, ap. 61, Vila Assunção, CEP 09.030-050, neste ato representada 

por seu representante legal, Sr. Gustavo Machado da Costa, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 43.561.692-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 358.800.918-3, residente e 

domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ministro Moretzsohn, nº 63, ap. 3, 

Aclimação, CEP 04.109-020 (“Agência Paulista”); 
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(xxvii) RFB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 41.389.061/0001-70, com sede na Cidade de Porto Alegra, Estado do Rio 

Grande do Sul, na Avenida Madrid, nº 181, sala 01, Navegantes, CEP 90.240-560, neste ato 

representada na forma do seu Contrato social (“RFB”); 

 

(xxviii) DIANDRA DE CÂNDIDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, autônoma, portadora da Cédula 

de Identidade RG nº 4118164146, inscrita no CPF/ME sob o nº 036.297.850-69, residente e 

domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 540, 

Itaim Bibi, CEP 04.542-000 (“Diandra”); 

 

(xxix) ADRIELLY ROBERTA RIBEIRO DE SOUZA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA., 

sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.703.854/0001-44, com sede na 

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Paris, nº 415, bloco 1, apto. 91, neste ato representada na 

forma do seu Contrato Social (“Adrielly”); 

 

(xxx) S.L. ROSSI FERNANDES JUNIOR LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 38.420.828/0001-71, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Aroaba, nº 482, Vila Leopoldina, CEP 05.315-021, neste ato representada na forma de seu 

Contrato Social (“S.L. Rossi”); 

 

(xxxi) VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 37.156.413/001-70, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Durval Clemente, nº 315, Jardim São Paulo, CEP 02040-000, neste ato representada na forma de 

seu Contrato Social (“Vitor Olimpio”); 

 

(xxxii) IGOR LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, empresário individual, inscrito no CNPJ/ME sob 

o nº 29.070.762/0001-46, com sede na Rua Frei Caneca, nº 282, Consolação, CEP 01307-000 

(“Igor Luiz”); 

 

(xxxiii) PATRICK CHAGAS TAVARES, empresário individual, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

35.2012.024/0001-45, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida dos Tajurás, nº 

212, lado B, Cidade Jardim, CEP 05670-000 (“Patrick”); 

 

(xxxiv) JOÃO PEDRO MOTA GONÇALVES DIAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, empresário 

individual, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.639.992/0001-13, com sede na Capital do Estado de 

São Paulo, na Rua Luis Correia de Melo, nº 148, ap. 193, Vila Cruzeiro, CEP 04.726-220 (“João 

Pedro”); 

 

(xxxv)  LUCAS LÚCIO GODEIRO, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 002.150.623 SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.549.504-60, residente e 

domiciliado na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Rodrigues Alves, nº 

1410, ap. 1303-A, CEP 59611-060 (“Lucas”); 
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(xxxvi) MARCELLO Z GOLDKORN APOIO ADMINISTRATIVO, empresário individual, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 34.541.570/0001-00, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 

Mourato Coelho, nº 658, ap. 34, Pinheiros, CEP 05417-001 (“Marcello Goldkorn”); 

 

(xxxvii) CODESYSTEM SOLUTIONS – EIRELI, empresa individual de responsabilidade 

limitada, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.349.075/0001-02, com sede na Cidade de Rio Claro, 

Estado de São Paulo, na AV 13 JP, nº 999, Jardim Esmeralda, CEP 13.502-260, neste ato 

representada na forma de seu ato constitutivo (“Codesystem”); 

 

(xxxviii) JULIERME F. DA ROSA, empresário individual, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

06.324.611/0001-71, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Dr. 

Pedro Zimmermann, nº 5220, Galpão G6, Itupeva Central, CEP 89.068-002 (“Julierme”); 

 

(xxxix) MARCIO GOMES BARRETO, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 

41.761.591-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua José de 

Oliveira, nº 93, Casa Verde, CEP 02531-010 (“Marcio” e, em conjunto com Cristianne, Thiago, 

Rafael Felipe, Luis Filipe, Marcio Antonio, André Luiz, Abtech, Marcelo Marinho, S. Sanita, 

João Vitor, Breno, Jun & Chang, Vanessa, SGINC, Edison, Agência Paulista, RFB, Diandra, 

Adrielly, S.L. Rossi, Vitor Olimpio, Igor Luiz, Patrick, João Pedro, Lucas, Marcelo Goldkorn, 

Codesystem e Julierme denominados “Acionistas Colaboradores”); 

 

(xl) TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, 

fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 39.817.142/0001-81, 

neste ato representado por seu gestor GARIN INVESTIMENTOS LTDA., instituição financeira 

devidamente autorizada à prestação dos serviços de gestão  nos termos da regulamentação 

aplicável, conforme Ato Declaratório nº 13.001, expedido em 09 de abril de 2013, com sede na 

Rua Hungria, n.º 664, CEP: 01455-904, Jardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ/ME sob nº 17.516.277/0001-74 (“FIP”);  

 

(Os Acionistas Originais, Acionistas Colaboradores e o FIP, em conjunto, “Partes” e, cada um 

individual e indistintamente, “Parte”); 

 

e ainda, como intervenientes anuentes (“Intervenientes Anuentes”): 

 

(xli) TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua 

Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, neste ato 

representada na forma do seu Estatuto Social (“Companhia”); 

 

(xlii) TC MATRIX LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.297.038/0001-40, neste ato representada na forma 

de seu Contrato Social (“TC Matrix”);  

 

(xliii) TRADERSNEWS INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, 

com sede na Avenida dos Tajuras, nº 212, sala 02, Cidade Jardim, CEP 05670-000, na Cidade de 
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São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 0.659.964/0001-62, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social (“Tradersnews”); 

 

(xliv) TC RÁDIO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.040.071/0001-32, neste ato representada na forma 

do seu Contrato Social (“TC Rádio”); 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

A. Em 30 de abril de 2021, os Acionistas Originais e o FIP celebraram o Acordo de 

Investimento, por meio do qual o FIP se obrigou a subscrever e a integralizar as Debêntures nesta 

data (“Acordo de Investimento”); e 

 

B. Os Acionistas desejam estabelecer determinados direitos e obrigações enquanto acionistas 

da Companhia, bem como aspectos relacionados à administração da Companhia e a outras matérias 

aqui previstas; 

 

RESOLVEM, PORTANTO, considerando as avenças e acordos mútuos aqui contidos, os Acionistas, 

com a interveniência e anuência das Intervenientes Anuentes, decidem firmar o presente Acordo, 

obrigando-se a cumpri-lo, em conformidade com o Artigo 118 e demais dispositivos da Lei das 

Sociedades por Ações e de outras Leis aplicáveis, o qual será regido pelos seguintes termos e 

condições:  

 

1. DEFINIÇÕES; INTERPRETAÇÃO  

 

1.1. Definições. Exceto conforme expressamente disposto de outra forma neste Acordo, todos 

os termos iniciados em maiúscula, quer no singular ou plural, conforme o caso, terão os 

significados definidos abaixo:  

 

“Abtech” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Acionista” e “Acionistas” significa, conforme aplicável, com relação (i) à Companhia, os 

Acionistas Originais, FIP, e qualquer outra Pessoa que venha a deter Ações e que venha a aderir 

ao presente Acordo (incluindo o FIC-FIM e/ou qualquer Cotista do FIP que venha a deter Ações, 

nos termos deste Acordo); e (ii) às Subsidiárias, qualquer Pessoa que detenha ou venha a deter 

Ações das Subsidiárias e que venha a aderir ao presente Acordo.  

 

“Acionista Controlador” significa o Acionista que detenha ou exerça o Controle de determinada 

Pessoa. 

 

“Acionistas Colaboradores” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

 “Acionista Executado” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.8 deste Acordo.  

 

“Acionista Ofertante” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 
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“Acionista Outorgante” significa os Acionistas da Companhia que sejam titulares das Ações 

Ordinárias, exceto o FIP (e/ou os Cotistas do FIP, se estes vierem a deter Ações Ordinárias), que 

não será(ão) considerado(s) Acionista(s) Outorgante(s) em nenhuma hipótese.  

 

“Acionistas Não-Executados” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.8 deste Acordo. 

 

“Acionistas Ofertados” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 

 

“Acionistas Originais” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo.  

 

“Acionistas Originais Controladores” significa, em conjunto, Israel, Omar, Pedro, Ferri 

(indiretamente através da Startups) e Guillermo. 

 

“Acionistas Originais Ofertados” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 

 

“Acionistas Outorgados” significa cada um dos Acionistas Originais, exceto se um dos Acionistas 

Originais, conforme aplicável, for titular das Ações da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações, nos termos da Cláusula 8.1. 

 

“Acordo” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Acordo de Investimento” tem seu significado atribuído no Considerando (A) deste Acordo. 

 

“Ações” significa a totalidade das ações de emissão da Companhia, ordinárias ou preferenciais 

(incluindo as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais Classe A) e todos os direitos, obrigações 

e prerrogativas a estas inerentes, que são ou venham a ser detidas pela Companhia, pelos 

Acionistas, a qualquer título, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de compra, 

permuta, cessão, subscrição, herança, bonificação, desdobramento ou grupamento, bem como em 

decorrência de incorporações (inclusive de ações e/ou quotas), fusões, cisões ou outros tipos de 

reorganizações societárias, participações oriundas de transformação societária, contribuição de 

ativos, exercício de opções de compra, bônus de subscrição ou direitos de subscrições, valores 

mobiliários conversíveis em ações ou direitos de preferência para subscrição de ações, entre 

outros. 

 

“Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 8.1 deste Acordo. 

 

“Ações Objeto da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 

9.2.4 deste Acordo. 

 

“Ações Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 

9.3.4 deste Acordo. 

 

“Ações da Opção de Venda a R$1,00” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.1 deste Acordo. 
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“Ações das Subsidiárias” significa a totalidade das ações ordinárias ou preferenciais e/ou quotas 

de emissão de cada uma das Subsidiárias e todos os direitos, obrigações e prerrogativas a estas 

inerentes, que são ou venham a ser detidas pela Companhia, pelos Acionistas ou por qualquer 

outra Pessoa, a qualquer título, incluindo, mas não se limitando, em decorrência de compra, 

permuta, cessão, subscrição, herança, bonificação, desdobramento ou grupamento, bem como em 

decorrência de incorporações (inclusive de ações e/ou quotas), fusões, cisões ou outros tipos de 

reorganizações societárias, participações oriundas de transformação societária, contribuição de 

ativos, exercício de opções de compra, bônus de subscrição ou direitos de subscrições, valores 

mobiliários conversíveis em ações ou direitos de preferência para subscrição de ações, entre 

outros. 

 

“Ações de Controle” significa as Ações que representem o Controle da Companhia. 

 

“Ações Ordinárias” significa as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da 

Companhia. 

 

“Ações Ofertadas” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 

 

“Ações Ordinárias Convertidas” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.2 deste Acordo. 

 

“Ações Preferenciais Classe A” significa as ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor 

nominal a serem emitidas pela Companhia, cujas características estão atribuídas na Cláusula 2.8 

deste Acordo. 

 

“Adrielly” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Afiliada” significa, com relação a uma determinada Pessoa, (i) qualquer Pessoa que, direta ou 

indiretamente, inclusive por meio de um ou mais intermediários, Controle, é Controlada por, ou 

está sob Controle comum com, de tal Pessoa, ou (ii) exclusivamente em relação a uma Pessoa 

física, seu cônjuge, ascendente(s), descendente(s), parente(s) em linha reta e em qualquer grau, 

naturais ou civis; ou (iii) exclusivamente em relação ao FIP, Pessoas jurídicas com 

administradores e/ou gestores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de 

determinadas decisões.  

 

“Agência Paulista” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“André Luiz” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Arbitragem” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.1 deste Acordo. 

 

“Assembleia Geral” significa as assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias (conforme o 

caso) de acionistas da Companhia.  

 

“Assembleia Geral da Opção de Compra” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.1.1 deste 

Acordo. 
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“Ato Concorrente” tem seu significado atribuído na Cláusula 10.1 deste Acordo. 

 

“Autoridade Governamental” significa qualquer (i) governo federal, nacional, supranacional, 

estadual, municipal, local ou autoridade semelhante, incluindo suas respectivas filiais, agências, 

departamentos, conselhos, colegiados ou comissões; (ii) autoridade governamental, agência 

reguladora, autoridade legislativa, judicial ou administrativo, incluindo suas respectivas filiais, 

agências, departamentos, conselhos, colegiados ou comissões; e (iii) outro órgão exercendo 

qualquer autoridade ou poder estatutário, administrativo, executivo, judicial, legislativo, político, 

regulatório ou fiscal. 

 

“Banco Coordenador” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.1.3 deste Acordo. 

 

“Bases Totalmente Diluídas” significa, com relação à Companhia, o capital social considerado 

como a soma entre (i) todas as Ações, de qualquer espécie ou classe da Companhia, inclusive 

ações em tesouraria; (ii) o total de Ações, de qualquer espécie ou classe, que a Companhia em 

determinada data esteja obrigada a, ou potencialmente obrigada, a emitir (incluindo, sem 

limitação, em razão de quaisquer valores mobiliários conversíveis em Ações, bônus de subscrição 

e/ou de qualquer plano de opção de compra (stock option) em benefício de funcionários e 

empregados da Companhia e/ou das Subsidiárias, independentemente da efetiva concessão das 

opções e/ou se são exercíveis na determinada data), sem duplicação, incluindo-se o limite não 

utilizado de capital autorizado destinado ao exercício de valores mobiliários conversíveis em 

Ações, bônus de subscrição e/ou de qualquer plano de opção de compra (stock option) em 

benefício de funcionários e empregados da Companhia e/ou das Subsidiárias; e (iii) todo e 

qualquer título emitido pela Companhia de qualquer natureza ou qualquer outra forma de outorga 

pela Companhia que garanta aos seus titulares direitos similares àqueles conferidos por Ações, 

tais como direito a participação nos lucros ou a receber valores mediante verificação de eventos 

de liquidez.  

 

“Bloco dos Cotistas do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 14.1 deste Acordo. 

 

“Breno” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“B3” significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

 

“Câmara” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.1 deste Acordo. 

 

“CDI” significa a taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia (DI), “over extra 

grupo”, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela 

B3, sendo que, se, por qualquer razão, ocorrer a extinção, substituição ou não divulgação da taxa 

CDI, “CDI” significará a taxa de juros que vier oficialmente a substituí-la ou, na sua falta, aquela 

que melhor vier a refletir a variação média dos custos de captação no mercado interfinanceiro 

nacional. 

 

“Cessionário Permitido” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.1.1 deste Acordo. 

 

“Codesystem” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 
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“Código Civil” significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.  

 

“Código de Processo Civil” significa a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada.  

 

“Comitês do Conselho” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.2 deste Acordo. 

 

“Companhia” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Condições para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 9.2.1 deste Acordo. 

 

“Condições para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 9.3.1 deste Acordo. 

 

“Conselho de Administração” significa o conselho de administração da Companhia. 

 

“Conselheiros” significa os membros do Conselho de Administração, indicados, eleitos e/ou 

destituídos nos termos deste Acordo.   

 

“Conselheiro Independente” significa o membro do Conselho de Administração que não (i) é 

Acionista Controlador da Companhia e/ou de suas Subsidiárias; (ii) é cônjuge, companheiro ou 

parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do Acionista Controlador da Companhia e/ou 

de suas Subsidiárias; (iii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia e/ou 

de suas Subsidiárias.  

 

“Conselheiro do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.2(ii) deste Acordo.  

 

“Conselheiros dos Acionistas Originais” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.2(i) deste 

Acordo. 

 

“Conselheiro Infrator” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.4 deste Acordo. 

 

“Contrato de Opção” significa o contrato de opção de compra de ações celebrado entre a 

Companhia, os Acionistas Colaboradores e os Acionistas Originais Controladores, 

substancialmente na forma do Anexo A.  

 

“Controle” tem o significado que lhe é atribuído no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações; 

sendo certo que, para fins de esclarecimento, no caso de fundos de investimento, limited 

partnerships ou veículos de investimento similares, o gestor ou general partner de tal fundo de 

investimento, limited partnership ou veículo de investimento similar não será considerado 

controlador de tal fundo de investimento, limited partnership ou veículo de investimento em 

referência, mesmo que possua o poder discricionário para gerir e direcionar as atividades, decisões 

e investimentos. Termos derivados de Controle, como “Controlada” e “Controladora”, terão 

significado análogo ao de Controle. 
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“Cotistas do FIP” significa quaisquer Pessoas que (i) detenham, direta ou indiretamente, cotas de 

emissão do FIP, (ii) detenham, direta ou indiretamente, cotas de emissão do FIC-FIM, (iii) passem 

a deter, direta ou indiretamente, cotas de emissão do FIP, obedecido o disposto nos Documentos 

do FIP e neste Acordo, e/ou (iv) passem a deter, direta ou indiretamente, cotas de emissão do FIC-

FIM, obedecido o disposto nos Documentos do FIP e neste Acordo. 

 

“Conversão das Debêntures” significa a conversão das Debêntures em Ações Preferenciais Classe 

A nos termos da Escritura de Debêntures. 

 

“Conversão IPO” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.2 deste Acordo. 

 

“Cristianne” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

“Debêntures” significa as debêntures emitidas pela Companhia (i) conversíveis em Ações 

Preferenciais Classe A correspondentes a 5,72% (cinco inteiros e setenta e dois centésimos por 

cento) do capital social total da Companhia existente nesta data; e (ii) cujas demais características 

estão previstas na Escritura de Debêntures e na Cláusula 2.8 deste Acordo.  

 

“Desfazimento da Conversão IPO” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.2.2 deste Acordo. 

 

“Dia Útil” significa qualquer dia do ano, exceto sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais 

e municipais ou outros dias nos quais os bancos comerciais não estejam abertos, conforme 

requerido ou permitido pela Lei aplicável na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

“Diandra” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Direito de Preferência” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 

 

“Direito de Preferência - Novo Investimento” tem seu significado atribuído na Clausula 10.6 deste 

Acordo. 

 

“Diretor de Tecnologia” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 

 

“Diretor de Inteligência de Mercado” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 

 

“Diretor Financeiro” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 

 

“Diretor Presidente” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 

 

“Diretor Operacional” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 

 

“Diretores” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste Acordo. 
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“Diretores Sem Designação Específica” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.3 deste 

Acordo. 

 

“Disputas” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.1 deste Acordo. 

 

“Drag Along” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.6 deste Acordo. 

 

“Documentos do FIP” significa o Regulamento do FIP e o Acordo de Voto do FIP e o regulamento 

do FIC-FIM e o Acordo de Voto do FIC-FIM, celebrados na presente data, na forma do Anexo I 

deste Acordo. 

 

“Edison” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Emissão Extraordinária” tem o seu significado atribuído no Artigo 16 do Regulamento do FIP 

ou qualquer Artigo que venha a substituí-lo. 

 

“Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.2.1(c) deste Acordo. 

 

“Escritura de Debêntures” significa o Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de 

Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira 

Emissão da Companhia celebrado nesta data. 

 

“Estatuto Social” significa o estatuto social da Companhia em vigor na presente data, conforme 

alterado de tempos em tempos de acordo com as disposições estabelecidas no presente Acordo. 

 

“Exercício Fiscal” significa, com relação à Companhia, o período compreendido entre o dia 1º de 

janeiro e 31 de dezembro de cada ano. 

 

“Fechamento da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações” tem seu significado 

atribuído na Cláusula 8.1.3 deste Acordo. 

 

“Ferri” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“FIP” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“FIC-FIM” significa TC Private Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de 

Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 39.793.145/0001-22. 

 

“Guillermo” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Hipóteses da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 8.1 deste Acordo. 

 

“ICVM nº 579” significa a Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016, conforme 

posteriormente alterada. 
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“Indicação dos Acionistas Originais” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.2.1 deste 

Acordo. 

 

“Informação Confidencial Negocial” significa toda e qualquer informação, oral ou escrita, 

incluindo, mas não se limitando a estudos, pesquisas, minutas, relatórios, materiais, dados, 

previsões e/ou análise, independente da forma que é relevada, que seja relacionada, direta ou 

indiretamente: (i) ao Plano de Negócios da Companhia; (ii) aos produtos e/ou serviços a serem 

lançados pela Companhia; (iii) às operações, potenciais ou concretas, de compra e venda de 

participação societária pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a ações, quotas, 

debêntures, debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou partes beneficiárias de 

qualquer Pessoa, bem como a negociação ou a realização de incorporação, fusão, cisão, 

incorporação de ações e/ou qualquer outra reorganização societária que envolva a aquisição, pela 

Companhia, direta ou indireta, de participação societária de qualquer Pessoa; (iv) aos dados 

gerenciais da Companhia, incluindo mas não se limitando a informações sobre o faturamento da 

Companhia, informações sobre as parcerias celebradas pela Companhia e sobre os contratos 

celebrados pela Companhia com seus fornecedores.  

 

“Informações Confidenciais” tem seu significado atribuído na Cláusula 10.5 deste Acordo. 

 

“Intervenientes Anuentes” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“IPCA” significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE),  sendo que, se, por qualquer razão, ocorrer a extinção, substituição 

ou não divulgação do IPCA, “IPCA” significará o índice de inflação que vier oficialmente a 

substituí-lo ou, na sua falta, aquele que melhor vier a refletir a variação média dos preços dos 

produtos e dos serviços.  

 

“IPO” significa a realização de operação resultante de melhores esforços de subscrição, 

distribuição, colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Companhia (ou no caso de oferta 

secundária, a Companhia e qualquer de seus Acionistas, conforme aplicável) e uma ou mais 

instituições financeiras para uma oferta pública inicial estruturada, em que os valores mobiliários 

da Companhia sejam aprovados para listagem na B3, New York Stock Exchange e/ou na 

NASDAQ.  

 

“Israel” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Intervenientes Anuentes” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Javier” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“João Vitor” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Julierme” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Jun & Chang” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 
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“Justo Motivo” (i) no caso de Acionistas Colaboradores Pessoas físicas, corresponde (a) às 

hipóteses previstas nos artigos 482 e 483 do Decreto Lei nº 5.452, de 1º maio de 1943, conforme 

alterado; e (b) ao descumprimento do Estatuto Social ou Contrato Social, conforme aplicável, da 

Companhia e/ou de qualquer das Subsidiárias, e/ou da Lei aplicável, bem como do Código de 

Ética, e/ou demais políticas/regulamentos a ele relacionadas, da Companhia e/ou de qualquer das 

Subsidiárias; e (ii) no caso de Acionistas Colaboradores Pessoa jurídicas, corresponde (a) à má 

conduta dolosa ou grave negligência do Acionista Não Empregado; (b) ao descumprimento sério, 

repetido ou continuado das obrigações assumidas através de contrato de prestação de serviços ou 

administração celebrado entre o Acionista Não Empregado e a Companhia e/ou qualquer das 

Subsidiárias; (c) à condenação criminal do Acionista Não Empregado, transitada em julgado; (d) 

à desídia pelo Acionista Não Empregado no desempenho das respectivas funções; (e) à violação 

de segredo da Companhia e/ou de qualquer das Subsidiárias; (f) à prática, pelo Acionista Não 

Empregado, de atos desonestos ou fraudulentos contra a Companhia ou contra as Subsidiárias; 

(g) ao ato de indisciplina ou de insubordinação do Acionista Não Empregado; ou (h) ao 

descumprimento do Estatuto Social ou Contrato Social, conforme aplicável, da Companhia e/ou 

de qualquer das Subsidiárias, conforme aplicável, e/ou da Lei aplicável, bem como do Código de 

Ética, e/ou demais políticas/regulamentos a ele relacionadas, da Companhia e/ou de qualquer das 

Subsidiárias.  

  

“Lei” significa todas as disposições aplicáveis contidas (i) em qualquer lei, decreto, regulamento, 

medida provisória, portaria, norma, ordem, resolução normativa, tratado, constituição, código, 

ofício, sentença judicial ou arbitral não reformada, decisão (ainda que liminar ou interlocutória), 

despacho ou qualquer outra medida emitida por qualquer Autoridade Governamental aplicável a 

uma determinada pessoa ou aos seus negócios, bens ou ativos; e (ii) autorizações emitidas por 

Autoridades Governamentais. 

 

“Lei Anticorrupção” significa todas as Leis aplicáveis aos Acionistas, à Companhia e às 

Subsidiárias, que venham a versar sobre crimes e práticas de corrupção e/ou atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, em especial, mas não se limitando, ao Decreto-

Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, conforme alterado (Código Penal), a Lei n° 8.429, de 

02 de junho de 1992, conforme alterada (Lei de Improbidade Administrativa), a Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, conforme alterada (Lei de Licitações e Contratos) e a Lei n° 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, conforme alterada (Lei Anticorrupção), que foi posteriormente regulamentada 

pelo Decreto Federal n° 8.420/2015.  

 

“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

 

“Limite Opção de Venda Encargos do FIP – Primeiro Período” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 9.2.3(a) deste Acordo. 

 

“Limite Opção de Venda Encargos do FIP – Segundo Período” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 9.2.3(b) deste Acordo. 

 

“Limite Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.3.3 

deste Acordo. 
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“Lucas” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Luiz Felipe” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Marcelo Marinho” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Marcello Goldkorn” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Marcio” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Marcio Antonio” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Mariano” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Machado” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Matérias Qualificadas de Assembleia” tem seu significado atribuído na Cláusula 3.6 deste 

Acordo. 

 

“Negócios Concorrentes”  significa o desenvolvimento, venda ou prestação de serviços, no Brasil, 

por qualquer Pessoa, de um produto concorrente a um produto comercializado pela Companhia 

e/ou por qualquer das Subsidiárias ou serviços concorrentes a um serviço prestado pela 

Companhia e/ou por qualquer das Subsidiárias que represente mais de 60% (sessenta por cento) 

do faturamento da Companhia e/ou das Subsidiárias nos últimos 12 (doze) meses, desde que o 

produto comercializado ou o serviço prestado pela referida Pessoa represente um faturamento nos 

últimos 12 (doze) meses superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).   

  

“Notificação de Aprovação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 5.1 deste Acordo. 

 

“Notificação de Desligamento” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.4 deste Acordo. 

 

“Notificação de Direito de Preferência do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4.3 

deste Acordo. 

 

“Notificação de Direito de Preferência dos Acionistas Originais” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 6.4.2 deste Acordo. 

 

“Notificação de Direito de Preferência – Novo Investimento do FIP” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 10.4.1. 

 

“Notificação de Direito de Preferência – Novo Investimento do Cotista do FIP” tem seu 

significado atribuído na Cláusula 10.4.1. 

 

“Notificação de Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 9.3.2 deste Acordo. 
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“Notificação de Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 9.2.2 deste Acordo. 

 

 “Notificação de Lock-Up” tem seu significado atribuído no Cláusula 6.3 deste Acordo. 

 

“Notificação de Novo Investimento” tem seu significado atribuído na Cláusula 10.6.1 deste 

Acordo. 

 

“Notificação de Oferta” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4.1 deste Acordo. 

 

 “Notificação de Oferta do Tag Along” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.5 deste 

Acordo. 

 

“Notificação de Tag Along” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.5.1 deste Acordo. 

 

“Notificação de Opção de Compra do Acionista” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.1.1.2 

deste Acordo. 

 

“Notificação de Opção de Compra por Terceiro” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.1.1.3 

deste Acordo. 

 

“Notificação de Opção de Venda a R$1,00” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.1 deste 

Acordo. 

 

“Novos Acionistas - Beneficiários” significa quaisquer outras Pessoas que celebraram (ou que 

venham a celebrar) Contratos de Outorga e passaram (ou passarão) a ser ou têm (ou terão) direito 

de ser Acionistas, nos termos neles previstos.  

 

“Novo Investimento” significa a emissão de novas Ações da Companhia, mediante aumento de 

capital a ser subscrito e integralizado por Terceiro, celebração de instrumento de dívidas com 

direito de conversão em participação societária e/ou qualquer acordo ou contrato celebrado com 

Terceiros que prevejam a obrigação de emissão de novas Ações da Companhia. Para fins de 

esclarecimento, não será entendido como Novo Investimento qualquer emissão de Ações da 

Companhia, observado o disposto na Cláusula 11.1 do Acordo de Investimento, que tenha por 

objetivo a outorga de Ações ou outros valores mobiliários no âmbito de qualquer plano de opção 

de compra (stock option) em benefício de funcionários e empregados da Companhia e/ou das 

Subsidiárias.  

 

“Oferta” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4.1 deste Acordo. 

 

“Omar” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Ônus” significa qualquer hipoteca, penhora, arresto, sequestro, apreensão, débito, embargo, ou 

qualquer outro tipo de restrição judicial ou administrativa, a constituição ou existência, ou a 

promessa de constituição, mesmo que verbalmente, de caução, usufruto, arrendamento, direitos 

reais de garantia, escritura, direitos de terceiro, direito de uso, demandas, direitos de fiadores, 
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encargos, despesas, alienação fiduciária ou retenção de titularidade, locação, sublocação, licença, 

servidão, contrato, condição, posse injusta, acordos de voto, direito de participação, opção, direito 

de preferência, direito de primeira oferta, direito de tag-along, direito de drag-along, direito de 

negociação ou aquisição, direito de retenção, ou outras restrições ou limitações de qualquer 

natureza, incluindo, sem limitação, ônus criados em razão de disposições contratuais e qualquer 

direito de terceiro que afete, restrinja ou condicione a propriedade ou posse de determinado 

direito, propriedade ou ativo.  

 

“Orçamento Anual” significa o orçamento a ser estabelecido para cada exercício social, que 

deverá prever a alocação de recursos e a realização de despesas e investimentos pela 

administração da Companhia e de suas Subsidiárias para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

“Opção de Compra Descumprimento de Obrigações” tem seu significado atribuído na Cláusula 

8.1 deste Acordo. 

 

“Opção de Venda a R$1,00” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.1 deste Acordo. 

 

“Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.2 deste Acordo. 

 

“Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.3 deste Acordo. 

 

“Operação M&A” significa qualquer transação, operação visando a aquisição de, ou envolvendo, 

participação societária de qualquer Pessoa em que sejam emitidas Ações e/ou qualquer valor 

mobiliário conversível em participação societária da Companhia. 

 

“Parte” ou “Partes” têm o seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Partes Envolvidas” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.1 deste Acordo. 

 

“Parte Relacionada” significa, com relação a uma Pessoa natural ou jurídica, que tenha 

possibilidade de contratar em condições que não sejam as de comutatividade e independência que 

caracterizam as transações com terceiros, incluindo, exemplificativamente, as seguintes Pessoas 

naturais ou jurídicas relacionadas à determinada Pessoa: (i) ascendentes, descendentes e colaterais 

até o 4º (quarto) grau e seus respectivos cônjuges; (ii) o cônjuge ou companheiro e seus 

ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau; (iii) suas coligadas, Controladas, 

sociedade sob controle comum e seus controladores; (iv) Pessoas jurídicas com administradores 

e/ou gestores em comum ou que possam influenciar e/ou beneficiar de determinadas decisões; (v) 

com relação exclusivamente ao FIP, os Cotistas do FIP e seus ascendentes, descentes e colaterais 

até o 4º (quarto) grau e seus respectivos cônjuges, na hipótese de cotistas pessoas naturais, e suas 

coligadas, controladas, sociedade sob controle comum e seus controladores, na hipótese de 

cotistas pessoas jurídicas; e (vi) sociedades cujos acionistas, quotistas e/ou administradores 

(quaisquer que sejam as denominações dos cargos) possuam a relação de parentesco indicada nos 

item (i) e (ii) acima com os administradores.  

 

“Patrick” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

“Pedro” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Pessoa” significa qualquer pessoa física, pessoa jurídica, parceria, sociedade com ou sem 

personalidade jurídica, sindicato, consórcio, trust, limited partnership, associação, empresa, 

fundo de investimento em participações ou qualquer outro tipo de fundo ou veículo de 

investimentos, qualquer Autoridade Governamental ou qualquer outra Pessoa ou entidade, 

incluindo qualquer sucessor, por incorporação ou de outra forma, de quaisquer dos dispostos 

acima. 

 

“Pessoas Restritas” tem o seu significado atribuído na Cláusula 10.4 deste Acordo. 

 

“Período de Exercício” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4.2 deste Acordo. 

 

“Período de Não-Afastamento” tem seu significado atribuído na Cláusula 10.7 deste Acordo. 

 

“Período de Lock-Up” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.3 deste Acordo. 

 

“Períodos para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 9.2.1 deste Acordo. 

 

“Períodos para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído 

na Cláusula 9.3.1 deste Acordo. 

 

“Plano de Negócios” significa o plano que deverá conter, em linhas gerais, as diretrizes de 

estratégia e direcionamento da condução de negócios e as atividades da Companhia e das 

Subsidiárias para o período de 2 (dois) anos.  

 

“Potencial Comprador” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4 deste Acordo. 

 

“Prazo da Não Concorrência” tem seu significado atribuído na Cláusula 10.1 deste Acordo. 

 

“Prazo de Cura do Conselheiro Infrator” tem seu significado atribuído na Cláusula 4.1.4 deste 

Acordo. 

 

“Prazo de Vigência” tem seu significado atribuído na Cláusula 11.1 deste Acordo. 

 

“Prazo para Exercício Direito de Preferência – Novo Investimento” tem seu significado atribuído 

na Clausula 10.4.1 deste Acordo. 

 

“Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações” tem seu significado atribuído na 

Cláusula 8.1.2 deste Acordo. 

 

“Preço da Opção de Venda a R$1,00” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.1.2 deste 

Acordo. 

 

“Preço por Ação Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 

9.2.3 deste Acordo. 
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“Preço por Ação Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 

9.3.3 deste Acordo. 

 

“Preço Total da Opção de Venda Encargos do FIP” significa o Preço por Ação Opção de Venda 

Encargos do FIP multiplicado pelas Ações Objeto da Opção de Venda Encargos do FIP. 

 

“Preço Total da Opção de Venda Liquidação do FIP” significa o Preço por Ação Opção de Venda 

Liquidação do FIP multiplicado pelas Ações Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP. 

 

“Presidente do Conselho” significa o presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 

“Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado 

atribuído na Cláusula 9.2.1 deste Acordo. 

 

“Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado 

atribuído na Cláusula 9.3.1 deste Acordo. 

 

 “Rafael Felipe” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Regulamento” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.2 deste Acordo. 

 

“Relatório do Banco Coordenador” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.1.4 deste Acordo. 

 

“Representante do Bloco dos Cotistas do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 14.1.2 

deste Acordo. 

 

“Resposta à Notificação de Aprovação do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 5.1.1 

deste Acordo. 

 

“Restrições à Transferência” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.1 deste Acordo. 

 

“Reunião do Conselho da Opção de Compra” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.1.1 

deste Acordo. 

 

“Reunião Acionistas Originais IPO” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.1 deste Acordo. 

 

“Reunião Prévia do Bloco dos Cotistas do FIP” tem seu significado atribuído na Cláusula 13.2 

deste Acordo. 

  

“RFB” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“S. L. Rossi” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“S. Sanita” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“SEC” significa a Securities and Exchange Commission. 
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“Segundo Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” tem seu significado 

atribuído na Cláusula 9.2.1 deste Acordo. 

 

“Segundo Período para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” tem seu significado 

atribuído na Cláusula 9.3.1 deste Acordo. 

 

“SGINC” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Sobras das Ações Ofertadas” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.4.2 deste Acordo. 

 

“Startups” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Subsidiárias” significa, de forma individual ou conjunta: (i) Tradersnews; (ii) TC Matrix; (iii) 

TC Rádio; e (iv) qualquer outra sociedade na qual a Companhia e/ou umas das sociedades listadas 

nos itens (i) a (iii) acima detenha ou venha a deter qualquer tipo de participação direta ou indireta.  

 

“Tag Along” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.5 deste Acordo. 

 

“TC Matrix” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“TC Rádio” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Terceiro” significa qualquer Pessoa que não seja uma Afiliada de qualquer dos Acionistas ou 

dos Cessionários Permitidos. 

 

“Thiago” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Transferência” significa o ato de, direta ou indiretamente, alienar, vender, transferir, ceder, 

permutar, dar, dispor ou qualquer outro ato ou negócio jurídico, gratuito ou oneroso, incluindo 

por meio de reorganizações societárias, que resulte na transferência ou alienação direta ou indireta 

de qualquer direito, titularidade, propriedade ou participação. Termos derivados de Transferência, 

como “Transferir” e “Transferido”, terão significado análogo ao de Transferência. 

 

“Tradersnews” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Transferência Permitida” tem seu significado atribuído na Cláusula 6.1.1 deste Acordo. 

 

“Tribunal Arbitral” tem seu significado atribuído na Cláusula 15.3 deste Acordo. 

 

“Tributos” significa todos os tributos, impostos, encargos, taxas, contribuições (incluindo sociais 

e previdenciárias), contribuições de intervenção no domínio econômico, cobrança ou qualquer 

outra incidência imposta por uma Autoridade Governamental, incluindo, mas não se limitando 

àqueles sobre renda, lucros, receitas, entradas, capital, vendas, uso, royalties, deduções, retenções, 

pisos mínimos aplicados de forma alternativa, alíquotas ad valorem, estoques, folha de 

pagamento, empregados, com finalidades de bem-estar social, destinados a seguridade social, 

seguro-desemprego, encargos, taxas e contribuições alfandegárias, contribuições sobre transações 
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de importação, valor agregado, propriedade, transferência, doação, rescisões, despedida, 

empregados, transações financeiras, seguros, crédito, transações de câmbio, transações no 

mercado de valores mobiliários, transações com ouro, depósitos ou saques bancários, bem como 

outros tributos ou taxas governamentais similares, incluindo quaisquer juros, penalidades, multas 

(de mora, isolada e de ofício), alíquotas adicionais e despesas decorrentes que sejam devidas em 

qualquer jurisdição federal, estadual, municipal ou local, no Brasil ou no exterior.  

 

“Tributos para Liquidação” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.3 deste Acordo. 

 

“Valor Aportado” significa o valor aportado no FIP em razão da Emissão Extraordinária. 

 

“Valor Justo de Mercado” tem seu significado atribuído na Cláusula 9.2.2. 

 

“Valuation” significa o valor de firma econômico (enterprise value) da Companhia e das 

Subsidiárias correspondente a R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), 

acordado pelos Acionistas Original e pelo FIP como sendo o Valuation pre money da Companhia 

e valor balizador da Conversão das Debêntures. 

 

“Vanessa” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

“Vitor Olimpio” tem seu significado atribuído no Preâmbulo deste Acordo. 

 

1.2. Interpretações. Neste Acordo, exceto na medida em que estiver especificamente disposto 

de outra forma: (i) os cabeçalhos e títulos de cláusulas são apenas para referência e não afetam a 

interpretação ou análise deste Acordo; (ii) exceto conforme disposto de outra forma neste Acordo, 

quando realizada uma referência neste Acordo a uma Cláusula ou a um Anexo, tal referência será 

considerada uma Cláusula ou um Anexo a este Acordo; (iii) referências a quaisquer documentos 

ou instrumentos incluem todos os respectivos adendos, aditamentos, substituições, consolidações 

e aditivos, exceto se expressamente disposto de outra forma; (iv) referências a disposições de 

Lei(s) serão interpretadas como referências a essas disposições conforme alteradas, expandidas, 

consolidadas ou reemitidas, ou conforme sua aplicabilidade possa ser alterada periodicamente por 

outras regras, e incluirão quaisquer disposições a partir das quais se originam (com ou sem 

modificações), regulamentos, instrumentos ou outras regras legais a elas subordinadas; (v) os 

termos “incluindo”, “incluir”, e “incluído” e termos análogos serão interpretados como se 

estivessem acompanhados da sentença “sem limitação”; (vi) as definições contidas neste Acordo 

são aplicáveis às formas singular e plural desses termos, independentemente de gênero, sendo que 

a essas definições também serão aplicáveis a termos diretamente derivados dos termos definidos; 

(vii) referências a qualquer período de dias ou Dias Úteis serão consideradas como ao número 

relevante de dias civis ou Dias Úteis, conforme aplicável, desde que todas as referências a prazos 

ou períodos neste Acordo sejam contadas excluindo-se a data do evento que fez com que tal prazo 

ou período se iniciasse e incluindo o último dia do prazo ou período relevante; (viii) se qualquer 

aviso tiver que ser dado ou qualquer medida tiver que ser tomada em ou até um determinado dia, 

e esse dia não for um Dia Útil, então esse aviso ou medida deverá ser diferido até, ou deverá ser 

tomado no próximo Dia Útil seguinte a tal dia; (ix) os Anexos são incorporados a este Acordo e 

deverão ser considerados parte do presente Acordo, como se escritos neste Acordo. As referências 

tais como “presente Acordo” e as palavras “aqui” ou “neste instrumento” ou palavras do mesmo 
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significado se relacionam ao presente Acordo como um todo, inclusive seus Anexos; e (x) este 

Acordo será interpretado e executado de acordo com suas disposições e sem que nenhuma 

controvérsia acerca de quaisquer disposições deste Acordo leve em consideração a sua autoria, 

nem quaisquer comunicações ou notificações no contexto das negociações deste Acordo. 

 

2. AÇÕES E QUOTAS VINCULADAS AO ACORDO 

 

2.1. Capital Social da Companhia Atual da Companhia. Na presente data, o capital social da 

Companhia é de R$5.709.607,60 (cinco milhões, setecentos e nove mil e seiscentos e sete reais e 

sessenta centavos), composto por 212.145.280 (duzentas e doze milhões, cento e quarenta e cinco 

mil e duzentas e oitenta) de Ações Ordinárias. Todas as Ações atualmente detidas pelos Acionistas 

estão listadas no Anexo 2.1 (somente para referência), estando livres e desembaraçadas de 

quaisquer Ônus, salvo se diversamente indicado neste Acordo. 

 

2.1.1. Para fins de referência, e observada a possibilidade de diluição do FIP, nos termos 

deste Acordo, caso o FIP realizasse a Conversão das Debêntures na presente data, o capital social 

da Companhia seria distribuído entre os Acionistas conforme previsto no Anexo 2.1.1:  

 

2.1.2. Capital Social da Tradersnews. Na presente data, o capital social da Tradersnews 

é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), composto por 50.000 (cinquenta mil) quotas, com valor 

nominal unitário de R$1,00 (um real) cada uma. Todas as quotas estão listadas no quadro abaixo 

(somente para referência), estando livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus, salvo se 

diversamente indicado neste Acordo:  

 

Quotistas 
Número de 

Quotas 
Valor em R$ 

% 

(Capital Total) 

Companhia 49.995 49.995,00 99,99% 

Guillermo 5 5,00 0,01% 

TOTAL 50.000 50.000 100% 

 

2.1.3. Capital Social da TC Matrix. Na presente data, o capital social da TC Matrix é de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), composto por 50.000 (cinquenta mil) quotas, com valor 

nominal unitário de R$1,00 (um real) cada uma. Todas as quotas estão listadas no quadro abaixo 

(somente para referência), estando livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus, salvo se 

diversamente indicado neste Acordo:  

 

Quotistas 
Número de 

Quotas 
Valor em R$ 

% 

(Capital Total) 

Companhia 49.995 49.995,00 99,99% 

Luiz Felipe  5 5,00 0,01% 

TOTAL 50.000 50.000 100% 

 

2.1.4. Capital Social da TC Rádio. Na presente data, o capital social da TC Rádio é de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), composto por 50.000 (cinquenta mil) quotas, com valor 

nominal unitário de R$1,00 (um real) cada uma. Todas as quotas estão listadas no quadro abaixo 
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(somente para referência), estando livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus, salvo se 

diversamente indicado neste Acordo:  

 

Quotistas 
Número de 

Quotas 
Valor em R$ 

% 

(Capital Total) 

Companhia 49.995 49.995,00 99,99% 

Israel  5 5,00 0,01% 

 

2.1.5. Exceto se expressamente previsto neste Acordo ou se por decisão da totalidade 

dos Acionistas, a modificação nas participações indicadas na Cláusula 2.1  ou a constituição de 

qualquer Ônus sobre as Ações ou quotas, conforme aplicável, (nos termos permitidos neste 

Acordo) não ensejarão a obrigação de celebração de aditivo a este Acordo, devendo os registros 

constantes do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e/ou a alteração do contrato 

social devidamente arquivada na Junta Comercial competente, conforme aplicável, servir como 

evidência de tais informações.  

 

2.2. Vinculação do FIP e dos Cotistas do FIP ao Acordo.  Os Acionistas, a Companhia e as 

Subsidiárias concordam que os direitos e obrigações atribuídos ao FIP (nesta data, apenas detentor 

das Debêntures) neste Acordo enquanto acionista da Companhia e detentor de Ações 

Preferenciais Classe A e/ou Ações Ordinárias, conforme previsto neste Acordo, terão efeito desde 

já e serão exequíveis e oponíveis aos demais Acionistas, à Companhia e às Subsidiárias, conforme 

aqui previsto. O FIP formaliza sua concordância e adesão, de forma irrevogável e irretratável, ao 

presente Acordo, sem qualquer ressalva ou restrição, obrigando-se a cumpri-lo nos termos aqui 

previstos. O FIP, desde já, reconhece e se obriga a, caso ocorra a eventual Transferência, total ou 

parcial, das Debêntures ou de Ações para os Cotistas dos FIP, antes que tal Transferência ocorra, 

fazer com que os Cotistas do FIP adiram formalmente ao presente Acordo nos termos da Cláusula 

2.3.1, os quais passarão a atuar sempre como um bloco, incluindo o próprio FIP (caso a 

Transferência seja parcial), representados por um único procurador ou pelo próprio FIP, conforme 

aplicável, sub-rogando, como um bloco, o FIP em todos os direitos e obrigações do presente 

Acordo, nos termos da Cláusula 13. Caso, por qualquer razão, os Cotistas do FIP não adiram 

formalmente ao presente Acordo simultaneamente à referida Transferência, as Debêntures ou as 

Ações eventualmente Transferidas a tal Cotista do FIP não gozarão de nenhum direito previsto 

neste Acordo, bem como terão seus direitos de voto, caso aplicável, suspensos até que o referido 

Cotista do FIP tenha celebrado o Termo de Adesão, nos termos da Cláusula 2.3.1. 

 

2.3. Ações Vinculadas ao Acordo. Sujeitam-se e estão vinculadas ao presente Acordo todas e 

quaisquer Ações e/ou Ações das Subsidiárias, de modo que os Acionistas e a Companhia 

reconhecem e afirmam que qualquer ato, medida e/ ou atitude tomada com relação às Subsidiárias 

que não esteja em estrito cumprimento ao previsto neste Acordo será considerado nulo e ineficaz. 

  

2.3.1. Os Acionistas se comprometem a fazer com que qualquer Pessoa que vier a deter 

Ações e/ou Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, no futuro (incluindo um Novo Acionista 

- Beneficiário) celebre um Termo de Adesão deste Acordo na forma do Anexo 2.3.1, por meio do 

qual referida Pessoa aderirá aos termos e condições previstos neste Acordo. A adesão prevista 

nesta Cláusula 2.3.1 é condição de eficácia para que qualquer Pessoa e/ou Novo Acionista – 

Beneficiário venha a deter Debêntures e/ou Ações de emissão da Companhia e se torne 
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Debenturista e/ou Acionista, obrigando-se a administração da Companhia e os Acionistas a não 

registrar ou autorizar a Transferência ou entrega de Ações a qualquer Pessoa que não aderir ao 

presente Acordo nos termos aqui previstos.  

 

2.4. Acordo de Voto. Os Acionistas concordam em observar as disposições deste Acordo, 

exercer seu direito de voto, e fazer com que os membros por eles indicados no Conselho de 

Administração e na Diretoria da Companhia, conforme previsto neste Acordo, observem as 

disposições deste Acordo e exerçam seus respectivos direitos de voto em observância aos termos 

e condições previstos neste Acordo.  

 

2.5. Cumprimento do Acordo pela Companhia e pelas Subsidiárias. A Companhia e as 

Subsidiárias se obrigam a cumprir todas e quaisquer disposições deste Acordo durante todo o seu 

Prazo de Vigência. A Companhia e as Subsidiárias, seus respectivos administradores e presidentes 

da mesa de Assembleia Geral: (i) não registrarão, consentirão ou ratificarão qualquer voto dos 

Acionistas ou de qualquer membro da administração da Companhia e/ou das Subsidiárias, que 

viole ou seja incompatível com as disposições do presente Acordo, aplicando-se o disposto no 

parágrafo 8º do Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) não registrarão qualquer 

Transferência de Ações e/ou das Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, realizada em 

desconformidade com os termos e condições deste Acordo, e (iii) não praticarão, ou permitirão a 

prática, de qualquer ato que viole ou seja incompatível com as disposições deste Acordo.  

 

2.6. Conflito. Na hipótese de conflito entre este Acordo e uma disposição (i) do Estatuto Social 

da Companhia; e/ou (ii) do Estatuto Social ou Contrato Social, conforme aplicável, de qualquer 

Subsidiária, este Acordo deverá prevalecer, sendo certo que, neste caso, os Acionistas deverão 

convocar uma Assembleia Geral e/ou Reunião de Sócios da Companhia e/ou das Subsidiárias, 

conforme aplicável, a fim de aprovar as respectivas alterações ao Estatuto Social da Companhia 

e/ou ao Estatuto Social ou ao Contrato Social, conforme aplicável, de qualquer Subsidiária, tão 

logo seja possível, de modo a extinguir tal conflito. Na hipótese de conflito entre este Acordo e a 

Lei, os Acionistas deverão negociar, em conjunto e de boa-fé, a celebração de um aditivo ao 

presente Acordo, de modo a manter, dentro do razoável, a intenção dos Acionistas conforme 

originalmente previsto neste Acordo.  

 

2.7. Celebração de Novos Acordos. Exceto com relação aos Documentos do FIP, é vedado a 

qualquer Acionista, sem o consentimento prévio e por escrito de todos os demais Acionistas, 

direta ou indiretamente, celebrar qualquer instrumento, inclusive acordos de acionistas e de voto, 

que (i) tenha por objeto as Ações ou qualquer matéria disciplinada neste Acordo ou (ii) conflite 

ou possa conflitar com qualquer disposição deste Acordo, sob pena de nulidade ou ineficácia de 

tal novo instrumento em relação aos demais Acionistas.  

 

2.8. Ações Preferenciais Classe A. As Ações Preferenciais Classe A serão destinadas ao FIP 

e irão possuir as seguintes características:  

 

(i) Voto: As Ações Preferenciais Classe A terão direito a voto. 

 

(ii) Prioridade no Reembolso do Capital: Na hipótese de qualquer evento que 

implique reembolso do capital, o detentor de Ações Preferenciais Classe A terá o 
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direito de receber prioritariamente um montante equivalente ao Valuation (seja 

ele pago em moeda corrente nacional, internacional, ou qualquer outro ativo), 

corrigido pelo CDI desde a presente data até a data do efetivo reembolso do 

capital, deduzidos eventuais dividendos declarados e pagos e/ou eventuais outros 

montantes decorrentes das ações (por exemplo, reduções de capital social).  

 

(iii) Resgate: As Ações Preferenciais Classe A não poderão ser resgatadas. 

 

(iv) Conversibilidade: As Ações Preferenciais Classe A poderão ser convertidas em 

Ações Ordinárias nos termos da Cláusula 7.2, ou a qualquer tempo, a pedido de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus detentores, à razão de conversão 

de 1:1 (ou seja, cada 1 (uma) Ação Preferencial Classe A será equivalente a 1 

(uma) Ação Ordinária), sujeita a eventuais ajustes proporcionais no caso de 

desdobramento ou grupamento de ações. As Ações Preferenciais Classe A que 

forem convertidas em Ações Ordinárias perderão a prioridade de reembolso, 

conforme previsto na Cláusula 2.8(ii). 

 

3. ASSEMBLEIAS GERAIS DA COMPANHIA 

 

3.1. Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias. 

Nos 4 (quatro) meses subsequentes ao encerramento de cada Exercício Fiscal, os Acionistas 

deverão realizar uma Assembleia Geral ordinária, para discussão, votação e aprovação das 

matérias obrigatórias previstas no Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações. As Assembleias 

Gerais extraordinárias poderão ser realizadas sempre que exigido pelos interesses sociais. 

 

3.2. Convocação. Sem prejuízo das formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações 

e no Estatuto Social, as Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer membro do Conselho 

de Administração, mediante comunicação escrita enviada aos Acionistas da Companhia, nos 

termos da Cláusula 16.1, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data agendada para a 

realização da Assembleia Geral em primeira convocação, e de 5 (cinco) dias da data prevista para 

a sua realização em segunda convocação. A convocação deverá conter informações sobre o local, 

data e horário de realização da Assembleia Geral, bem como os documentos de suporte 

necessários para exame das matérias na ordem do dia. Cada Acionista arcará com as despesas e 

custos correlatos ao seu comparecimento a uma Assembleia Geral. 

 

3.3. Quórum de Instalação. As Assembleias Gerais serão instaladas com a presença de 

Acionistas detentores da quantidade de votos exigidos para aprovar a matéria submetida à 

respectiva Assembleia Geral. Não obstante o acima disposto, se durante 2 (duas) Assembleias 

Gerais consecutivas, convocadas para discutir e deliberar sobre as mesmas matérias de 

responsabilidade da Assembleia Geral, o quórum de instalação não for atingido, o quórum na 

Assembleia Geral subsequente, caso convocada para tratar dessas mesmas matérias, será 

considerado obtido com a presença de quaisquer Acionistas, e todas as matérias, incluindo as 

Matérias Qualificadas de Assembleia, poderão ser aprovadas pela maioria de votos dos Acionistas 

presentes na Assembleia Geral. 
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3.4. Presidente e Secretário. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do 

Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Pessoa escolhida pelo voto correspondente 

à maioria dos Acionistas presentes, não se computando votos em brancos e abstenções. O 

presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os presentes, o secretário. Em qualquer caso, o 

presidente da Assembleia Geral deverá seguir a respectiva ordem do dia e observar as disposições 

do presente Acordo, do Estatuto Social e das Leis aplicáveis. 

 

3.5. Aprovação de Acionistas. Cada Ação Ordinária conferirá ao respectivo detentor o direito 

a um voto nas Assembleias Gerais. Exceto conforme previsto em Lei, no Estatuto Social ou no 

presente Acordo, todas as deliberações submetidas à aprovação nas Assembleias Gerais 

dependerão de aprovação dos Acionistas detentores de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

mais 1 (uma) Ação Ordinária, não se computando votos em brancos e abstenções, exceto pelas 

Matérias Qualificadas de Assembleia descritas na Cláusula 3.6, as quais obedecerão quórum 

especial.  

 

3.6. Matérias Qualificadas de Assembleia. Observadas as obrigações estabelecidas na 

Cláusula 7.1.2, sem prejuízo do disposto no Estatuto Social da Companhia e na Lei, a aprovação 

das matérias descritas abaixo dependerá de aprovação de 60% (sessenta por cento) das Ações 

Ordinárias (“Matérias Qualificadas de Assembleia”):  

 

(i) aprovação das contas dos administradores, demonstrações financeiras e pareceres 

de auditoria independente da Companhia e das Subsidiárias; 

 

(ii) fixação de remuneração global anual dos administradores da Companhia e das 

Subsidiárias; 

 

(iii) modificação no capital social da Companhia e/ou das Subsidiárias, emissão de 

Ações, Ações das Subsidiárias e/ou quaisquer valores mobiliários pela 

Companhia e/ou por uma das Subsidiárias, inclusive debêntures (conversíveis em 

ações da Companhia e/ou de uma das Subsidiárias, ou não), bônus de subscrição 

e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações 

e/ou a criação de partes beneficiárias; 

 

(iv) recompra, resgate, desdobramento, grupamento, amortização ou aquisição de 

Ações ou quotas, conforme aplicável, pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias, 

exceto para fins do disposto na Cláusula 7; 

 

(v) incorporação (inclusive incorporação de ações), fusão, transformação, cisão, total 

ou parcial, ou qualquer outro tipo de reorganização societária da Companhia e/ou 

das Subsidiárias; 

  

(vi) aprovação da realização de um IPO, incluindo o preço por ação a ser estabelecido 

para o IPO, ou alienação, pela Companhia, de qualquer participação em qualquer 

das Subsidiárias;  

 

(vii) aprovação da Conversão IPO e/ou do Desfazimento da Conversão IPO; 
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(viii) alteração do Estatuto Social da Companhia e/ou do Contrato Social ou Estatuto 

Social, conforme aplicável, das Subsidiárias, que envolva qualquer uma das 

seguintes matérias: (a) alteração do objeto social; (b) criação de nova espécie ou 

classe de ações e/ou quotas, conforme aplicável; (c) alteração dos direitos, 

preferências e vantagens atribuídas às ações e/ou quotas, conforme aplicável; e 

(d) alteração da estrutura da administração e governança;  

 

(ix) declaração e pagamento de dividendos ou de juros sobre capital próprio pela 

Companhia e/ou pelas Subsidiárias, que não obedeça às regras da política de 

distribuição prevista no Estatuto Social, na Lei e neste Acordo;  

 

(x) aprovação do Plano de Negócios e do Orçamento Anual da Companhia e/ou das 

Subsidiárias; 

 

(xi) aprovação ou cancelamento de plano de opção de compra (stock option) e/ou 

planos de phantom options em benefício de funcionários e empregados da 

Companhia e/ou das Subsidiárias;  

 

(xii) qualquer operação da Companhia e/ou das Subsidiárias com qualquer Parte 

Relacionada que não esteja prevista no Plano de Negócios; 

 

(xiii) orientação e aprovação prévia do voto de qualquer representante da Companhia 

em assembleias gerais, reuniões de sócios, do conselho de administração ou da 

diretoria de qualquer das Subsidiárias da Companhia, quando a referida 

deliberação se referir a atos compreendidos nas Matérias Qualificadas de 

Assembleia; 

 

(xiv) aprovação da outorga de procurações pela Companhia para a realização de 

quaisquer atos compreendidos nas Matérias Qualificadas de Assembleia;  

 

(xv) dissolução, liquidação da Companhia e/ou das Subsidiárias, bem como a eleição 

do liquidante; e 

 

(xvi) aprovação de pedido de recuperação, judicial ou extrajudicial, e/ou de falência da 

Companhia e/ou das Subsidiárias. 

 

4. ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

4.1. Conselho de Administração. A Companhia terá um Conselho de Administração, que será 

regido, no que se refere à sua composição, forma de nomeação e destituição dos Conselheiros, 

quórum de deliberação, atribuições e competências, pelas disposições desta Cláusula 4.  

 

4.1.1. Composição e Mandato. O Conselho de Administração será composto por até 5 

(cinco) Conselheiros efetivos e até igual número de suplentes, os quais serão eleitos para um 

mandato unificado de 2 (dois) anos, ou até a eleição e posse dos novos Conselheiros, sendo 
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permitida a reeleição. A investidura de qualquer Conselheiro no cargo ficará condicionada à 

assinatura do respectivo termo de posse, o qual deverá mencionar o compromisso do Conselheiro 

com o cumprimento dos termos e condições do presente Acordo, além dos deveres e obrigações 

impostos por Lei. Exceto pelos Conselheiros Independentes, os Conselheiros não receberão 

nenhum tipo de remuneração por atuarem como Conselheiros. 

 

4.1.2. Nomeação. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela 

Assembleia Geral, sendo que:  

 

(i) os Acionistas Originais terão o direito de indicar até 4 (quatro) 

Conselheiros (dentre eles, o Presidente do Conselho de Administração) e 

seus respectivos suplentes (“Conselheiros dos Acionistas Originais”); e  

 

(ii) enquanto o FIP detiver as Debêntures ou, após a Conversão das 

Debentures, enquanto o FIP detiver, no mínimo, 2,98% (dois inteiros e 

noventa e oito centésimos por cento) do capital social total da Companhia 

(desconsiderados, para fins desse cálculo específico, as Ações 

eventualmente emitidas pela Companhia em troca de participação 

societária de outra Pessoa realizada pela Companhia), o FIP terá o direito 

de indicar 1 (um) Conselheiro e seu respectivo suplente (“Conselheiro do 

FIP”).  

 

4.1.2.1. A indicação dos Conselheiros dos Acionistas Originais deverá ser tomada 

por maioria das Ações Ordinárias (“Indicação dos Acionistas Originais”), sendo certo que a 

Indicação dos Acionistas Originais deverá vincular os demais Acionistas Originais, os quais 

deverão exercer seus respectivos votos no sentido da Indicação dos Acionistas Originais.  

   

4.1.2.2. Na hipótese de o FIP não estar mais enquadrado nos requisitos previstos 

na Cláusula 4.3.(ii) para indicação do Conselheiro do FIP, os Acionistas Originais passarão a ter 

o direito de indicar até a totalidade dos Conselheiros e seus respectivos suplentes, observado o 

mecanismo previsto na Cláusula 4.1.2.1.  

 

4.1.2.3. Os Acionistas comprometem-se a exercer seus direitos de voto na 

Assembleia Geral para eleger os Conselheiros de acordo com o disposto na Cláusula 4.1.2. Em 

caso de vacância de qualquer posição no Conselho de Administração, por qualquer motivo, o 

Conselheiro substituto será indicado pelos Acionista Originais e/ou pelo FIP, conforme aplicável, 

que indicou(aram) o Conselheiro substituído, devendo o Conselheiro substituto ser eleito para 

completar o prazo de mandato do Conselheiro substituído.  

 

4.1.3. Substituição. Os Acionistas com direito de nomear um Conselheiro nos termos 

da Cláusula 4.1.2 terão, igualmente, o direito de destituir e substituir qualquer Conselheiro por 

ele indicado nos termos da Cláusula 4.1.2, imotivadamente e a qualquer momento. Para 

destituição e/ou substituição de um Conselheiro, os Acionistas Originais e/ou o FIP, conforme 

aplicável, deverão enviar notificação por escrito aos demais Acionistas comunicando sobre a 

destituição e/ou substituição desejada e, mediante o recebimento de tal notificação, os Acionistas 

e o Conselho de Administração deverão providenciar a convocação imediata e a realização, no 
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menor intervalo temporal permitido em Lei, de uma Assembleia Geral cuja a ordem do dia inclua 

destituição e substituição do Conselheiro, nos termos da notificação remetida. Para fins de 

esclarecimento, a destituição e/ou substituição dos Conselheiros dos Acionistas Originais deverá 

obedecer ao mecanismo previsto na Cláusula 4.1.2.1. 

 

4.1.4. Destituição por Justo Motivo. Caso qualquer um dos Conselheiros dê causa ou 

pratique qualquer ato que seja considerado um ato ou evento de Justo Motivo durante o exercício 

do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiro Infrator”), o 

Conselho de Administração, mediante requerimento de qualquer um dos Acionistas Originais, 

deverá, em até 15 (quinze) dias contados da data em que tomar conhecimento da suposta 

ocorrência de um Justo Motivo, notificar o Conselheiro Infrator, com cópia para os Acionistas 

(“Notificação de Desligamento”), afastando-o temporariamente de seu cargo e concedendo-lhe 

um prazo de 30 (trinta) dias (“Prazo de Cura do Conselheiro Infrator”) para (i) contestar a 

ocorrência do Justo Motivo e/ou (ii) sanar, caso possível, a ocorrência do Justo Motivo. Caso seja 

confirmado que foi caracterizado um Justo Motivo e que o Conselheiro Infrator não sanou o 

respectivo Justo Motivo, dentro do Prazo de Cura do Conselheiro Infrator e de forma satisfatória 

aos demais Acionistas Originais, o Conselho de Administração deverá providenciar a convocação 

imediata e a realização, no menor intervalo temporal permitido em Lei, de uma Assembleia Geral 

cuja a ordem do dia deverá incluir a destituição e substituição do Conselheiro Infrator, nos termos 

da Cláusula 4.1.2, sendo certo que o mandato do novo Conselheiro  deverá ser equivalente ao 

prazo de mandato do Conselheiro Infrator destituído por Justo Motivo. Caso o Conselheiro 

Infrator também seja um Acionista, o disposto na Cláusula 7 deverá ser aplicado.  

 

4.1.5. Reuniões. O Conselho de Administração se reunirá, de forma ordinária, uma vez 

a cada 3 (três) meses, de acordo com um calendário a ser aprovado pelo Conselho de 

Administração e, de forma extraordinária, sempre que for necessário. As reuniões ocorrerão na 

sede social da Companhia, exceto se acordado de outra maneira por todos os Conselheiros. É 

permitida a participação dos Conselheiros nas reuniões remotamente, por telefone, vídeo 

conferência ou outros meios de comunicação ou ainda enviando seu voto antecipadamente por 

escrito. No caso de participação remota, os Conselheiros apresentarão seus votos por meio de 

carta ou e-mail dirigido à Companhia, em atenção ao Presidente do Conselho de Administração. 

Os Conselheiros poderão ser representados, nas reuniões, por procuradores que sejam também 

Conselheiros. As reuniões do Conselho de Administração e as deliberações nelas aprovadas serão 

lavradas em ata, que será registrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração, 

incluindo o eventual voto por escrito de Conselheiro que tenha participado remotamente, ou a 

eventual procuração para outro Conselheiro, conforme o caso. Quando exigido por Lei, tal ata 

será arquivada na Junta Comercial competente.  

 

4.1.6. Procedimentos de Convocação; Ordem do Dia. Qualquer Conselheiro poderá 

convocar uma reunião do Conselho de Administração sempre que considere necessário, mediante 

notificação por escrito fornecida aos outros Conselheiros, com, pelo menos, 8 (oito) dias de 

antecedência da reunião, especificando a data, horário e local de realização da respectiva reunião, 

bem como sua ordem do dia. Toda e qualquer documentação de suporte com relação às matérias 

a serem discutidas em qualquer reunião do Conselho de Administração será anexada ao edital de 

convocação respectivo, sob pena da convocação ser considerada inválida. Nenhuma matéria será 

discutida em qualquer reunião do Conselho de Administração, a menos que a convocação da 
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reunião contenha uma explicação razoavelmente detalhada sobre as matérias da ordem do dia. 

Sem prejuízo das formalidades previstas nesta Cláusula 4.1.6, será considerada regularmente 

convocada a reunião do Conselho de Administração à qual compareçam todos os Conselheiros e 

estes estejam de acordo com a documentação de suporte apresentada é suficiente para que sejam 

tomadas as deliberações.  

 

4.1.7. Quórum de Instalação. As reuniões do Conselho de Administração serão 

instaladas com a presença de Conselheiros suficientes à aprovação das matérias submetidas à 

respectiva reunião, e serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua 

ausência, por qualquer Conselheiro escolhido pela maioria dos Conselheiros presentes. Não 

obstante o acima disposto, se durante 2 (duas) reuniões de Conselho de Administração 

consecutivas, convocadas para discutir e deliberar sobre as mesmas matérias de responsabilidade 

do Conselho de Administração, o quórum de instalação não for atingido, o quórum na reunião de 

Conselho de Administração subsequente, caso convocada para tratar dessas mesmas matérias, 

será considerado obtido com a presença de quaisquer Conselheiros.   

 

4.1.8. Matérias Sujeitas ao Conselho de Administração O Conselho de Administração 

deliberará sobre quaisquer matérias que lhes sejam atribuídas pela Lei das Sociedades por Ações, 

pelo Estatuto Social ou por este Acordo por, no mínimo, 3 (três) Conselheiros, incluindo as 

seguintes matérias: 

 

(i) tomar as medidas necessárias e adequadas à administração de qualquer 

plano de opção de compra (stock option) em benefício de funcionários e 

empregados da Companhia e/ou das Subsidiárias eventualmente 

aprovado; 

(ii) realização de atos, pela Companhia e/ou por uma das Subsidiárias, que 

importem em renúncia de direito ou exoneração de obrigação de terceiros 

cujo valor unitário, ou série de valores somados, exceda o valor de 

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

 

(iii) aquisição, venda, alienação, arrendamento, promessa de alienação, 

doação, transferência, permuta, oneração, dação em pagamento, 

oferecimento como garantia, contratação de opção de compra ou cessão 

de direitos, de bens e direitos de propriedade ou posse, investimentos, 

bens imóveis ou móveis, do ativo não circulante e circulante, ativos 

intangíveis, direitos de propriedade intelectual, títulos de investimento 

em participações, aquisição e/ou cessão de direitos e obrigações, da 

Companhia e/ou das Subsidiárias, de forma individual ou em conjunto 

com outras operações realizadas no mesmo Exercício Fiscal, cujo valor 

exceda R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

 

(iv) celebração de parceria ou associação, pela Companhia e/ou pelas 

Subsidiárias, com qualquer outra Pessoa, incluindo a constituição de joint 

ventures, aquisição ou venda, de forma primária ou secundária, de 

participação societária, ações, quotas, debêntures conversíveis ou não em 

ações, ativos ou qualquer outro valor mobiliário de qualquer Pessoa; 
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(v) assunção de obrigações que envolvam a emissão de Ações ou de qualquer 

valor mobiliário pela Companhia para fins de aquisição de participação 

societária de qualquer Pessoa pela Companhia;  

 

(vi) realização de investimento, pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias, em 

valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por operação 

ou por conjunto de operações, similares ou não, realizadas no mesmo 

Exercício Fiscal, que não estejam contemplados no Plano de Negócios; 

 

(vii) prática de atos, pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias, que importem 

em assunção ou celebração de qualquer endividamento ou obrigação 

perante qualquer Pessoa, cujo valor exceda R$5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), por operação ou por conjunto de operações realizadas 

no mesmo Exercício Fiscal, que não estejam contemplados no Plano de 

Negócios; 

 

(viii) concessão de mútuos pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias para 

qualquer Pessoa que não estejam contemplados no Plano de Negócios; 

 

(ix) realização de transação ou acordo de qualquer litígio, incluindo litígios 

arbitrais envolvendo a Companhia e/ou as Subsidiárias, cujo valor exceda 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 

(x) revisões ou alterações nas projeções de receitas totais, despesas totais e 

investimentos (CAPEX) totais do Plano de Negócios da Companhia, 

desde que (a) tais revisões ou alterações não sejam maiores que 30% 

(trinta por cento), para mais ou para menos, das projeções originalmente 

aprovadas no Plano de Negócios, e (b) sejam devidamente 

fundamentadas; 

 

(xi) aprovação de qualquer acordo ou operação comercial a ser realizada pela 

Companhia e/ou pelas Subsidiárias, cujas obrigações assumidas gerem à 

Companhia e/ou às Subsidiárias, conforme aplicável, custos ou despesas 

em valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por 

operação ou por conjunto de operações realizadas no mesmo Exercício 

Fiscal, que não estejam contemplados no Plano de Negócios, caso 

aplicável;  

 

(xii) contratação de firma(s) de auditores independentes para a realização de 

auditoria anual nas contas da administração e nas demonstrações 

financeiras da Companhia e/ou das Subsidiárias; 

 

(xiii) eleição e destituição dos Diretores da Companhia, observado o disposto 

na Cláusula 4.3.1; 
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(xiv) instituição e extinção dos Comitês do Conselho; 

 

(xv) contratação do Banco Coordenador e dos assessores legais em caso da 

aprovação de um IPO na Reunião Acionistas Originais IPO;  

 

(xvi) orientação e aprovação prévia do voto de qualquer representante da 

Companhia em assembleias gerais, reuniões de sócios, do conselho de 

administração ou da diretoria de qualquer das Subsidiárias da 

Companhia, quando a referida deliberação se referir a atos 

compreendidos nas matérias previstas nesta Cláusula; e 

 

(xvii) aprovação da outorga de procurações pela Companhia para a realização 

de quaisquer atos compreendidos nas matérias previstas nesta Cláusula. 

 

4.2. Comitês do Conselho. O Conselho de Administração poderá instituir o Comitê de 

Remuneração e o Comitê de Orçamento e Auditoria da Companhia que serão órgãos não 

deliberativos sujeitos ao Conselho de Administração e cuja função será, quando instituídos pelo 

Conselho de Administração, o debate e acompanhamento de questões relacionadas (i) a 

remuneração de diretores, executivos, prestadores de serviços e/ou colaboradores e/ou a outorga 

de opção de compra de Ações da Companhia ou (ii) ao Orçamento Anual da Companhia, 

respectivamente (“Comitês do Conselho”). Os Acionistas Originais se comprometem a assegurar 

que o Conselho de Administração garanta ao Conselheiro do FIP uma posição em ambos os 

Comitês do Conselho e em quaisquer comitês que eventualmente venham a ser instituídos pelo 

Conselho de Administração.  

 

4.3. Diretoria. A Companhia terá até 7 (sete) Diretores, eleitos e destituídos pelo Conselho de 

Administração, com os seguintes cargos: (a) 1 (um) Diretor Presidente (“Diretor Presidente”); (b) 

1 (um) Diretor Financeiro (“Diretor Financeiro”); (c) 1 (um) Diretor Operacional (“Diretor 

Operacional”); (d) 1 (um) Diretor de Tecnologia (“Diretor de Tecnologia”); (e) 1 (um) Diretor de 

Inteligência de Mercado (“Diretor de Inteligência de Mercado”); e (f) 2 (dois) Diretores sem 

designação específica (“Diretores Sem Designação Específica” e. em conjunto com Diretor 

Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Operacional, Diretor de Tecnologia, Diretor de 

Inteligência de Mercado e os Diretores Sem Designação Específica , “Diretores”), cujas 

atribuições estão indicadas no Anexo 4.3.  

 

4.3.1. Nomeação. O Conselho de Administração deverá eleger a Diretoria, mediante o 

voto favorável de 3 (três) Conselheiros, sendo certo que os Conselheiros dos Acionistas Originais 

deverão eleger os Diretores indicados pelos Acionistas Originais, na forma da Cláusula 4.1.2.1. 

O FIP, conforme aplicável, se compromete a fazer com que o Conselheiro do FIP exerça seu 

direito de voto nas reuniões do Conselho de Administração para eleger os Diretores nomeados 

pelos Acionistas Originais, de acordo com esta Cláusula 4.3.1.  

 

5. VETOS DO FIP 

 

5.1. Os Acionistas acordam que, independentemente de qualquer dispositivo em contrário 

neste Acordo, durante a sua vigência e enquanto o FIP detiver as Debêntures ou, após a Conversão 

das Debentures, enquanto o FIP detiver, no mínimo, 2,98% (dois inteiros e noventa e oito 
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centésimos por cento) do capital social total da Companhia (desconsiderados, para fins desse 

cálculo específico, as Ações eventualmente emitidas pela Companhia em troca de participação 

societária de outra Pessoa realizada pela Companhia), nem a Companhia nem qualquer Acionista 

poderá aprovar, implementar tampouco iniciar qualquer das operações listadas abaixo sem a 

prévia aprovação do FIP, a qual deverá ser solicitada mediante o envio de notificação, por escrito, 

pela Companhia (“Notificação de Aprovação do FIP”): 

 

(i) A realização do IPO em que a avaliação do valor de firma econômico (enterprise 

value) da Companhia, em conjunto com as Subsidiárias, seja inferior ao 

Valuation, nos termos da Cláusula 7.1.4; e 

 

(ii) a realização de um Novo Investimento (incluindo Operações M&A) em que a 

avaliação do valor de firma econômico (enterprise value) da Companhia, em 

conjunto com as Subsidiárias, seja inferior ao Valuation. 

 

5.1.1. O FIP deverá, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação de 

Aprovação do FIP, enviar uma notificação à Companhia informando se aprova ou não a realização 

da operação pretendida (“Resposta à Notificação de Aprovação do FIP”), sendo certo que a falta 

do envio ou o envio intempestivo da Resposta à Notificação de Aprovação do FIP será entendido 

como aprovação da operação descrita na Notificação de Aprovação do FIP. 

 

5.2. O prazo para o envio da Resposta à Notificação de Aprovação do FIP não modifica ou 

limita o exercício do Direito de Preferência e demais direitos do FIP conforme estabelecidos no 

presente Acordo. 

 

6. TRANSFERÊNCIA E ONERAÇÃO DE AÇÕES E/OU AÇÕES DAS SUBSIDIÁRIAS 

 

6.1. Restrições à Transferência. Os Acionistas não poderão Transferir qualquer Ação e/ou 

qualquer Ação das Subsidiárias, conforme aplicável, ou assinar quaisquer instrumentos com 

relação à Transferência de Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, e a 

Companhia, as Subsidiárias e os Acionistas não poderão registrar, nem permitirão o registro, ou 

aprovar quaisquer Transferências de Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, 

nos seus livros societários e/ou nos seus contratos sociais, conforme o caso, exceto se tal 

Transferência for feita em conformidade com os termos e condições estabelecidos neste Acordo 

(“Restrições à Transferência”). Os Acionistas, a Companhia e as Subsidiárias concordam que 

qualquer Transferência de Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, pelos 

Acionistas em desacordo com os termos deste Acordo será considerada nula e sem efeitos.  

 

6.1.1. Transferências Permitidas. Cada Acionista poderá, a qualquer momento, efetuar 

uma Transferência de suas Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, sem 

observar as restrições dispostas nesta Cláusula 6 nas seguintes hipóteses (“Transferência 

Permitida” e os cessionários de referidas Ações, “Cessionário Permitido”):  

 

(i) todas as ou parte de suas Ações e/ou de suas Ações das Subsidiárias, 

conforme aplicável, a um membro de sua família imediata que, 

necessariamente, seja seu ascendente ou descendente direto e/ou seu 

cônjuge, desde que a Transferência seja condicionada: (a) à celebração 
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de usufruto vitalício, de modo que o Acionista mantenha o direito de voto 

com relação às Ações e/ou às Ações das Subsidiárias Transferidas, 

conforme aplicável; (b) às Ações e/ou às Ações das Subsidiárias, 

conforme aplicável, permanecerem vinculadas ao presente Acordo de 

Acionistas;  

 

(ii) todas (e não menos que todas) suas Ações e/ou Ações das Subsidiárias, 

conforme aplicável, para uma de suas Afiliadas (sendo certo que no caso 

de a Afiliada ser uma Pessoa jurídica, o capital social de tal Afiliada 

deverá ser  totalmente, ou totalmente menos 1 (uma) ação, caso a Lei 

aplicável exija a existência de mais de um sócio/acionista, detido 

diretamente por tal Acionista), desde que a Transferência seja 

condicionada (a) a tal Afiliada assumir todas as obrigações e direitos do 

Acionista cedente e assine e entregue à Companhia, às Subsidiárias e aos 

demais Acionistas um termo de adesão a todos os termos e condições 

deste Acordo, bem como a procuração em causa própria prevista na 

Cláusula 8.1.4 deste Acordo; (b) ao Acionista cedente permanecer 

vinculado por todas as suas obrigações nos termos deste Acordo, sendo 

solidariamente responsável pelo cumprimento, por sua Afiliada, de todas 

as obrigações aqui previstas; e (c) no caso de a Afiliada ser uma Pessoa 

jurídica, a tal Afiliada se comprometer a, antes de qualquer evento que 

faça com que esta deixe de ser uma Afiliada cujo capital social seja 

totalmente (ou totalmente menos 1 (uma) ação, caso a Lei aplicável exija 

a existência de mais de um sócio/acionista) detido pelo Acionista 

cedente, Transferir as Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme 

aplicável, de volta para o Acionista do qual as Ações e/ou de Ações das 

Subsidiárias, conforme aplicável, foram originalmente recebidas ou 

adquiridas; 

 

(iii) todas as ou parte de suas Ações e/ou de Ações das Subsidiárias, conforme 

aplicável, nos termos previstos nas Cláusulas 8, 9, 10.5 ou no Contrato 

de Opção; e 

 

(iv)  (a) o FIP e/ou o FIC-FIM, conforme aplicável, poderá Transferir a 

totalidade ou parte de suas Ações da Companhia aos Cotistas do FIP, 

desde que observado o disposto na Cláusula 2.3.1 e nos Documentos do 

FIP; (b) os Cotistas do FIP poderão Transferir as cotas de emissão do FIP 

para outras Pessoas, direta ou indiretamente,  ou subscrever novas cotas 

sem respeitar as respectivas participações originais no FIP desde que 

observado o disposto nos Documentos do FIP;  (c) os cotistas do FIC-

FIM poderão Transferir cotas de emissão do FIC-FIM para outras 

Pessoas, direta ou indiretamente, ou subscrever novas cotas sem respeitar 

as respectivas participações originais no FIC-FIM, desde que observado 

o disposto nos Documentos do FIP; e (d) o FIP poderá Transferir todas 

ou parte de suas Debêntures para outras Pessoas, desde que observado o 

disposto na Escritura de Debêntures e nos Documentos do FIP. 
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6.2. Vedação a Transferência de Ações. Exceto nos termos da Cláusula  7 e da Cláusula 8, a 

Pessoa (incluindo um Acionista ou um Novo Acionista - Beneficiário) que tenha celebrado um 

Contrato de Outorga e ainda possua o direito de receber Ações no âmbito do seu respectivo 

Contrato de Outorga, não poderá, até que tal Pessoa receba e seja titular da totalidade das Ações 

a que tenha direito, realizar os seguintes atos: (i) constituir Ônus sobre qualquer de suas Ações, 

nos termos da Cláusula 6.8; (ii) Transferir, total ou parcialmente, as suas Ações, ainda que para 

um Cessionário Autorizado; ou (iii) celebrar quaisquer acordos ou compromissos com a promessa 

de Transferência das suas Ações.  

 

6.3. Período de Lock-Up. Observadas as Transferências Permitidas, nenhum dos Acionistas 

Originais e/ou dos Acionistas Colaboradores (que detenham Ações que representem mais de 1% 

(um por cento) do capital social total da Companhia) poderá Transferir suas respectivas Ações 

e/ou Ações das Subsidiárias, conforme aplicável, pelo prazo de 3 (três) anos a contar da presente 

data (“Período de Lock-Up”). Caso qualquer um dos Acionistas Originais deseje Transferir suas 

Ações a um Terceiro (incluindo Transferências por meio de Operações no Mercado) durante o 

Período de Lock-Up, tal Acionista Original deverá enviar notificação ao FIP informando sobre a 

Transferência pretendida (“Notificação de Lock-Up”). Em até 15 (quinze) dias contados do 

recebimento da Notificação de Lock-Up, o FIP deverá informar se autoriza ou não a realização 

da Transferência durante o período de Lock-Up, sendo certo que caso o FIP não se manifeste 

dentro do prazo previsto nesta Cláusula 6.3, o Acionista Original que enviou a Notificação de 

Lock-Up estará livre para realizar a Transferência pretendida, desde que observadas as Cláusulas 

6.4, 6.5 e 6.6.  

 

6.4. Direito de Preferência. Exceto pelas Transferências Permitidas, e desde que observado o 

Período de Lock-Up, caso qualquer Acionista (“Acionista Ofertante”) receba uma oferta de 

qualquer Terceiro (“Potencial Comprador”) para Transferir, direta ou indiretamente, a totalidade 

ou parte das Ações e/ou das Ações das Subsidiárias, conforme aplicável (“Ações Ofertadas”), o 

Acionista Ofertante não poderá Transferir, direta ou indiretamente, as Ações Ofertadas sem 

primeiramente oferecê-las aos Acionistas Originais em primeiro lugar (“Acionistas Originais 

Ofertados”), e ao FIP em segundo lugar (FIP, em conjunto com Acionistas Originais Ofertados, 

“Acionistas Ofertados”), que terão, nesta ordem, o direito de preferência para adquirir as Ações 

Ofertadas de acordo com os procedimentos descritos nesta Cláusula 6.4 (“Direito de 

Preferência”). Para fins de esclarecimento, caso as Ações Ofertadas sejam Ações das Subsidiárias, 

o Acionista Ofertado deverá ser a Companhia, que terá o Direito de Preferência, nos termos desta 

Cláusula.  

 

6.4.1. O Acionista Ofertante deverá obter do Potencial Comprador uma oferta, firme e 

irrevogável, cujo pagamento do preço seja necessariamente em moeda corrente nacional 

(“Oferta”), que deverá conter também o compromisso, irrevogável e irretratável, de comprar as 

Ações dos demais Acionistas caso estes exerçam o Tag Along, nos termos da Cláusula 6.5. 

Mediante o recebimento da Oferta e desde que o Acionista Ofertante deseje aceitar a Oferta, o 

Acionista Ofertante deverá notificar os Acionistas Ofertados, com cópia para a Companhia, sobre 

o recebimento da Oferta, incluindo cópia integral da Oferta assim como das minutas finais dos 

documentos regulando a Transferência das Ações Ofertadas acordadas com o Potencial 

Comprador, incluindo, ao menos, o número de Ações Ofertadas, o preço ofertado por cada Ação 
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Ofertada, as condições e forma de pagamento, nome e qualificação do Potencial Comprador e, 

em se tratando de um Potencial Comprador que seja uma Pessoa jurídica, de seus Controladores 

e as atividades desempenhadas pelo grupo econômico do Potencial Comprador (“Notificação de 

Oferta”). A Notificação de Oferta representará uma oferta irrevogável e irretratável do Acionista 

Ofertante aos Acionistas Ofertados para vender e Transferir as Ações Ofertadas nos termos e 

condições descritos na Notificação de Oferta. 

 

6.4.2. Durante o período de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da 

Notificação de Oferta (“Período de Exercício”), os Acionistas Originais Ofertados deverão 

informar por escrito ao Acionista Ofertante, com cópia para a Companhia, se desejam ou não: (i) 

exercer o seu Direito de Preferência para a aquisição das Ações Ofertadas na proporção de suas 

respectivas participações no bloco de Acionistas Originais Ofertados; e  (ii) adquirir eventuais 

sobras das Ações Ofertadas em razão do não exercício do Direito de Preferência por algum dos 

Acionistas Originais Ofertados (“Sobras das Ações Ofertadas” e “Notificação de Direito de 

Preferência dos Acionistas Originais”, respectivamente). A falha dos Acionistas Originais 

Ofertados em enviar a Notificação de Direito de Preferência dentro do Período de Exercício 

representará a sua renúncia ao Direito de Preferência. Caso mais de um Acionista Original 

Ofertado manifeste interesse em adquirir as Sobras das Ações, as Sobras das Ações Ofertadas 

serão alocadas entre os Acionistas Ofertados que tiverem manifestado interesse nesse sentido na 

proporção de suas respectivas participações no bloco de Acionistas Originais Ofertados, 

excluindo as participações do Acionista Ofertante e do Acionista Original Ofertado que não 

exerceu o Direito de Preferência.  

 

6.4.3. Durante o Período de Exercício, o FIP deverá informar por escrito ao Acionista 

Ofertante, com cópia para a Companhia e para os Acionistas Originais Ofertados, se deseja ou 

não, conforme o caso exercer o seu Direito de Preferência para a aquisição da totalidade (e não 

menos do que a totalidade) (i) das Ações Ofertadas, caso o Direito de Preferência não seja 

exercido por nenhum dos Acionistas Originais Ofertados; ou  (ii) das eventuais Sobras das Ações 

Ofertadas, caso o Direito de Preferência tenha sido exercido pelos Acionistas Originais Ofertados 

com relação a apenas parte das Ações Ofertadas (“Notificação de Direito de Preferência do FIP”). 

A falha do FIP em enviar a Notificação de Direito de Preferência do FIP dentro do Período de 

Exercício representará a sua renúncia ao Direito de Preferência.  

 

6.4.4. Durante todo o Período de Exercício, o Acionista Ofertante deverá garantir aos 

Acionistas Ofertados total e irrestrito acesso a todas as informações e documentações que tenham 

sido fornecidas ao Potencial Comprador para que este realizasse sua avaliação das Ações 

Ofertadas, conforme aplicável, incluindo, mas sem se limitar, acesso ao data room, virtual ou 

físico, utilizado pelo Potencial Comprador. Caso o acesso a tais informações não esteja disponível 

ao início do Período de Exercício, este será estendido pela mesma quantidade de dias 

correspondentes aos dias de atraso pelo Acionista Ofertante em disponibilizar tais informações. 

 

6.4.5. Se tempestivamente exercido o Direito de Preferência, as Ações Ofertadas serão 

Transferidas aos Acionistas Ofertados, conforme aplicável, em até 30 (trinta) dias contados do 

encerramento do Período de Exercício, contra pagamento do preço de aquisição, nos termos e 

condições descritos na Notificação de Oferta. 
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6.4.6. Observado o Tag Along e o Drag Along, conforme aplicável, caso os Acionistas 

Ofertados deixem de exercer seus respectivos Direitos de Preferência sobre a totalidade das Ações 

Ofertadas ou caso as Ações Ofertadas não sejam Transferidas aos Acionistas Ofertados que 

tenham exercido o Direito de Preferência no prazo previsto na Cláusula 6.4.5 e desde que a não 

consumação da Transferência decorra de fato exclusivamente imputável a qualquer um dos 

Acionistas Ofertados, o Acionista Ofertante poderá concluir a Transferência das Ações Ofertadas 

nos termos e condições descritos na Notificação de Oferta para o Potencial Comprador indicado 

na Notificação de Oferta em até 30 (trinta) dias contados do término do prazo (i) para envio da 

Notificação de Direito de Preferência do FIP, caso o Direito de Preferência não tenha sido 

exercido nem pelos Acionistas Originais Ofertados e nem pelo FIP; ou (ii) para a Transferência 

das Ações Ofertadas nos termos da Cláusula 6.4.5, caso o Direito de Preferência tenha sido 

exercido por qualquer um dos Acionistas Ofertados. Caso a Transferência das Ações Ofertadas 

ao Potencial Comprador não ocorra dentro de tais prazos, o Acionista Ofertante que desejar 

Transferir suas Ações estará impedido de Transferir as Ações ao Potencial Comprador sem 

reiniciar todo o procedimento previsto na Cláusula 6.4.  

 

6.5. Direito de Venda Conjunta (Tag Along). Desde que observadas as Transferências 

Permitidas e o Período de Lock-Up, caso a Oferta envolva a Transferência de Ações de Controle, 

e o Direito de Preferência não tenha sido exercido sobre a totalidade das Ações Ofertadas (de 

modo que as Ações de Controle ainda possam ser Transferidas ao Potencial Comprador), todos 

os demais Acionistas (incluindo os Acionistas Ofertados) terão o direito de exigir que tal 

Transferência ao Potencial Comprador também inclua a totalidade (e não menos que a totalidade) 

das suas Ações, em conjunto com as Ações de Controle e nos mesmos termos e condições da 

Oferta do Potencial Comprador (“Tag Along”). Para tanto, o Acionista Ofertante deverá, no prazo 

de 10 (dez) dias após o fim do Período de Exercício, notificar todos os demais Acionistas 

informando-os que irá Transferir as Ações de Controle ao Potencial Comprador, cuja notificação 

deverá incluir as informações e documentos previstos na Cláusula 6.4.1 (“Notificação de Oferta 

do Tag Along”). 

 

6.5.1. Os Acionistas Ofertados que desejarem exercer seus respectivos direitos de Tag 

Along deverão exercê-lo, por escrito, em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Notificação 

de Oferta do Tag Along, mediante notificação aos Acionistas Ofertantes, com cópia para a 

Companhia (“Notificação de Tag Along”). O envio da Notificação de Tag Along por qualquer um 

dos Acionistas Ofertados representará uma oferta irrevogável e irretratável de venda das suas 

Ações ao Potencial Comprador nos termos e condições descritos na Notificação de Oferta. Neste 

caso, a Transferência das Ações de Controle somente será válida se incluir totalidade (e não 

menos que a totalidade) das Ações dos Acionistas Ofertados que tiverem exercido os seus 

respectivos direitos de Tag Along, ficando o Potencial Comprador obrigado, de forma irrevogável 

e irretratável, a aderir ao presente Acordo. A falha do envio da Notificação de Oferta do Tag 

Along representará a renúncia de tal Acionista ao seu direito de Tag Along. 

 

6.5.2. Os Acionistas que tiverem exercido o Tag Along deverão celebrar os documentos 

razoavelmente exigidos pelo Potencial Comprador com relação à Transferência, tais como 

contratos de compra e venda de ações, sendo que: (i) as declarações e garantias serão individuais 

de cada Acionista; e (ii) eventual obrigação de indenização será assumida por todos os Acionistas. 
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6.5.3. Para fins de esclarecimento, o exercício do Direito de Preferência prevalecerá ao 

exercício do Tag Along, desde que as Ações Ofertadas sejam totalmente adquiridas por um ou 

mais Acionistas Ofertados. Caso os Acionistas Ofertados não tenham exercido o Direito de 

Preferência sobre a totalidade das Ações Ofertadas e qualquer dos Acionistas tenha exercido o 

direito de Tag Along, a Transferência das Ações Ofertadas ao Potencial Comprador incluíra, nos 

termos da Cláusula 6.5.1, as Ações do Acionista Ofertado que tiver exercido o Tag Along.  

 

6.6. Direito de Obrigar a Venda (Drag Along). Caso nenhum dos Acionistas exerça os seus 

respectivos Direito de Preferência, e desde que (i) as Ações Ofertadas representem, no mínimo, 

60% (sessenta por cento) das Ações de emissão da Companhia; e (ii) a Oferta preveja uma 

avaliação do valor de firma econômico (enterprise value) da Companhia, em conjunto com as 

Subsidiárias, correspondente a, no mínimo, R$2.400.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos 

milhões de reais), os Acionistas Ofertantes terão o direito (mas não a obrigação) de exigir que a 

totalidade dos demais Acionistas, exceto os Acionistas Originais Controladores, Transfira a 

totalidade (e não menos que a totalidade) das suas Ações ao Potencial Comprador, nos mesmos 

termos e condições previstos na Oferta do Potencial Comprador (“Drag Along”).  

 

6.6.1. Os Acionistas Ofertantes deverão indicar, na Notificação de Oferta ou 

Notificação de Oferta do Tag Along, conforme o caso, o exercício do Drag Along, conforme 

aplicável, de modo que caso os Acionistas não exerçam o Direito de Preferência e/ou o Tag Along, 

conforme aplicável, tais Acionistas ficarão obrigados, em caráter irrevogável e irretratável, a 

Transferir suas Ações ao Potencial Comprador. 

 

6.6.2. Uma vez exercido o Drag Along, todos os respectivos Acionistas deverão 

celebrar os documentos razoavelmente exigidos pelo Potencial Comprador com relação à 

Transferência, tais como contratos de compra e venda de ações, sendo que: (i) as declarações e 

garantias serão individuais de cada Acionista; e (ii) eventual obrigação de indenização será 

assumida por todos os Acionistas.  

 

6.6.3. O exercício do Drag Along será incondicional e irretratável, e todos os custos e 

despesas incorridos na preparação e efetivação da Transferência, inclusive honorários legais e 

profissionais, serão rateados pelos Acionistas na proporção do valor recebido por eles em razão 

da Transferência. 

 

6.7. Ônus. Nenhum Acionista poderá voluntariamente instituir quaisquer Ônus sobre suas 

respectivas Ações sem o prévio consentimento por escrito dos demais Acionistas da Companhia. 

Mesmo que devidamente autorizada, qualquer instituição de Ônus sobre as Ações apenas será 

válida e eficaz se, previamente à sua formalização, o beneficiário de tal Ônus se comprometer por 

escrito a cumprir todos os termos e condições do presente Acordo. Caso o instrumento de 

constituição do Ônus instituído a título de garantia contenha previsão de Transferência 

extrajudicial das Ações dadas em garantia, o referido instrumento deverá assegurar aos Acionistas 

Originais da Companhia o Direito de Preferência.  

 

6.8. Oneração Involuntária. Se, não obstante o disposto na Cláusula 5.7, quaisquer Ações de 

titularidade de um Acionista forem penhoradas ou de outra forma objeto de qualquer constrição, 

inclusive por força de qualquer ordem, então tal Acionista (“Acionista Executado”) deverá (i) 
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informar esse fato aos demais Acionistas (“Acionistas Não-Executados”) imediatamente após 

tomar conhecimento de tal fato e (ii) tomar todas as medidas legais necessárias para liberar tais 

Ações objeto de Ônus no menor prazo possível, inclusive por meio de sua substituição por outro 

bem ou quitação do débito relacionado ao respectivo Ônus. 

 

6.8.1. Excussão. Se o Acionista Executado não conseguir realizar um das seguintes 

ações dentro do prazo de 20 (vinte) Dias Úteis (i) liberar ou cancelar o Ônus, ou (ii) substituir as 

Ações oneradas por outro bem ou garantia, então, o Acionista Executado deverá obter ordem 

judicial determinando o envio de notificação para os Acionistas Não-Executados oferecendo a 

eles direito de preferência na aquisição das Ações, de acordo com o artigo 861, II, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo aos Acionistas Não-Executados, também adotando medidas para 

obter tal ordem judicial.  

 

6.9. Aprovação Regulatória ou Concorrencial. Caso qualquer Transferência de Ações 

permitida nos termos deste Acordo esteja condicionada à obtenção de prévia aprovação 

regulatória ou concorrencial junto a Autoridades Governamentais nos termos da Lei aplicável, os 

prazos previstos neste Acordo para consumação da Transferência, incluindo, mas não se limitando 

a, os prazos previstos nas Cláusulas 6.4, 6.5 e 6.5.1, serão prorrogados (i) em até 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da obtenção da aprovação regulatória ou concorrencial junto a Autoridades 

Governamentais que forem aplicáveis, ou (ii) pelo prazo exigido em Lei aplicável, sendo certo, 

entretanto, que tal prorrogação será limitada ao prazo máximo de até 6 (seis) meses contados do 

término do prazo inicialmente previsto neste Acordo para a consumação da Transferência. 

 

6.10. Sucessão dos Direitos e Obrigações Decorrentes do Acordo de Acionistas. Em caso de 

Transferência, por um dos Acionistas, de parte ou da totalidade de suas Ações a um Terceiro (após 

os procedimentos descritos neste Acordo, bem como a observância dos seus demais termos), o 

Terceiro adquirente, seja a que título for, terá a obrigação, como condição para a aquisição das 

Ações, de aderir ao presente Acordo, nos termos da Cláusula 2.3.1. Com esta adesão, o Terceiro 

adquirente formalizará a sucessão do Acionista alienante, no que se refere às Ações Transferidas, 

com relação a todos os seus direitos e obrigações previstos no presente instrumento. 

 

7. REALIZAÇÃO DE IPO  

 

7.1. Direito de Exigir o IPO. A qualquer momento qualquer um dos Acionistas Originais 

poderá solicitar uma reunião dos Acionistas Originais para deliberar sobre a realização de um IPO 

observado o quórum previsto na Cláusula 3.6 cuja deliberação será vinculativa a todos os 

Acionistas, conforme disposto a seguir (“Reunião Acionistas Originais IPO”).  

 

7.1.1. Os custos incorridos com a implementação do IPO, incluindo mas não se 

limitando a custos com instituições financeiras coordenadoras, auditoria e assessores jurídicos da 

Companhia deverão ser pagos pela Companhia. 

 

7.1.2. Caso o IPO seja aprovado, nos termos da Cláusula 7.1, os Acionistas e a 

Companhia deverão exercer seus direitos de voto, tomar todas e quaisquer medidas necessárias e 

assinar todos os documentos necessários para que a implementação do IPO ocorra dentro de até 

120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da Reunião Acionista Originais IPO, o qual 
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poderá ser prorrogado conforme estritamente necessário para obtenção das autorizações 

regulatórias necessárias à implementação IPO, sempre observado o prazo máximo de 150 (cento 

cinquenta) dias contados da Reunião Acionistas Originais IPO em referência. Sem prejuízo da 

generalidade do disposto no início desta Cláusula 7.1.2, os Acionistas Originais terão o direito de 

demandar da Companhia e dos demais Acionistas a prática de (sendo certo que o FIP deverá fazer 

com que o Conselheiro do FIP pratique) todos os atos necessários à implementação do IPO dentro 

do menor prazo possível de forma a observar os prazos máximos para realização do IPO previstos 

no início desta Cláusula 7.1.2, incluindo os seguintes atos:  

 

(i) tomar todas as medidas necessárias para que o IPO cumpra os requisitos 

mínimos exigidos (a) pela B3, NASDAQ ou New York Stock Exchange, 

conforme aplicável, (b) pela CVM ou SEC, conforme aplicável e (c) pela 

Lei aplicável; 

 

(ii) tomar todas as medidas necessárias para internacionalização da estrutura 

societária da Companhia, caso aplicável e/ou exigido pela Lei aplicável; 

 

(iii) contratar os prestadores de serviço que sejam necessários à realização do 

IPO, incluindo auditores independentes e assessores jurídicos; 

 

(iv) fornecer todos os documentos e informações necessários para a 

efetivação do IPO, incluindo, mas não se limitando, as informações 

solicitadas pelo Banco Coordenador, pelos assessores jurídicos do Banco 

Coordenador e/ou pelos auditores, inclusive para fins de realização da 

auditoria jurídica e financeira da Companhia; 

 

(v) contratar sistema de data room virtual para fins de disponibilização dos 

documentos e informações solicitados pelo Banco Coordenador, pelos 

assessores jurídicos do Banco Coordenador e/ou pelos auditores durante 

a auditoria jurídica e financeira da Companhia; 

 

(vi) participar das atividades de divulgação do IPO em referência (incluindo 

participação em reuniões com analistas, road shows e atividades 

similares); 

 

(vii) negociar de boa-fé e celebrar o contrato de distribuição de ações e demais 

acordos, contratos, adesões, declarações e documentos necessários para 

a efetivação do IPO, conforme aplicável, bem como providenciar a 

entrega de todas as declarações, comfort letters e demais documentos, 

observadas as práticas e padrões usuais de mercado para o respectivo tipo 

de operação; 

 

(viii) atualizar o formulário de referência, ou outro documento equivalente ou 

similar, da Companhia, bem como adaptar o Estatuto Social e os 

documentos de governança da Companhia de acordo com o que for 

exigido pelo segmento de listagem; 
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(ix) auxiliar na preparação dos documentos do IPO, tais como o prospecto, 

contrato de distribuição, entre outros, conforme previsto em Lei 

aplicável; 

 

(x) praticar todos os atos e firmar todos os documentos que sejam 

razoavelmente solicitados pelo Banco Coordenador para fins de 

realização do IPO; 

 

(xi) realizar o protocolo do pedido de registro junto à B3, NASDAQ ou New 

York Stock Exchange, conforme aplicável, e junto às Autoridades 

Governamentais, incluindo a CVM ou a SEC, conforme previsto em Lei 

aplicável;  

 

(xii) cumprir todas as exigências emanadas pelas Autoridades 

Governamentais, incluindo pela CVM ou SEC, conforme aplicável, e 

pela B3, NASDAQ ou New York Stock Exchange, conforme aplicável; 

 

(xiii) celebrar todos os documentos definitivos do IPO dos quais a Companhia 

seja parte e conforme exigido pela Lei aplicável; 

 

(xiv) aprovar em Assembleia Geral o preço por ação estabelecido para o IPO, 

que deverá ser determinado junto com o Banco Coordenador em processo 

de bookbuilding conforme as condições de mercado vigentes à época do 

IPO; e 

 

(xv) tomar os atos necessários aplicáveis à Companhia para liquidação e 

encerramento do IPO. 

 

7.1.3. O Presidente do Conselho de Administração deverá providenciar a convocação, 

em até 5 (cinco) dias da Reunião Acionistas Originais IPO que aprovou o IPO, e a realização, no 

menor intervalo temporal permitido em Lei, de uma Reunião de Conselho, na qual os 

Conselheiros deverão aprovar (e os Acionistas deverão fazer com que os Conselheiros aprovem) 

a contratação, pela Companhia, em até 15 (quinze) dias da data de realização de tal Reunião de 

Conselho, de um banco de investimento de primeira linha, a fim de (i) analisar as condições de 

mercado à época para novas emissões no Brasil e nos Estados Unidos, (ii) avaliar a viabilidade 

de um IPO, e (iii) atuar como coordenador-líder do IPO (“Banco Coordenador”). O Banco 

Coordenador deverá ser escolhido dentre os 10 (dez) maiores bancos de investimento em termos 

de volume total de operações de mercado de capitais (equity capital markets) no Brasil de acordo 

com o ranking mais recente divulgado pela Thomson Reuters ou ranking equivalente. 

 

7.1.4. O resultado da análise pelo Banco Coordenador deverá ser apresentado 

simultaneamente, por escrito e detalhadamente, à Companhia e aos Acionistas, com a maior 

brevidade possível, mas em qualquer caso no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 

contados da respectiva contratação (comprometendo-se a Companhia e os Acionistas Originais a 

instruírem o Banco Coordenador nesse sentido), devendo conter uma estimativa de boa-fé 
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aproximada do Banco Coordenador quanto à avaliação da Companhia e do volume esperado no 

contexto de uma eventual IPO, incluindo uma faixa de valores por Ação da Companhia para a 

oferta de Ações no âmbito do IPO (“Relatório do Banco Coordenador”).  

 

7.1.4.1. Para fins de esclarecimento, o IPO somente poderá ser realizado caso a 

Companhia, em conjunto com as Subsidiárias, sejam avaliadas pelo Banco Coordenador por, no 

mínimo, o valor do Valuation.  

 

7.1.5. Os Acionistas Originais poderão notificar por escrito o Conselho de 

Administração da Companhia e os demais Acionistas sobre sua decisão de desistir da realização 

IPO, na forma prevista nesta Cláusula 7.1.5, até a aprovação do preço por ação estabelecido para 

o IPO, conforme previsto na Cláusula 7.1.2(xiv). 

 

7.2. Conversão em Ações Ordinárias. Na hipótese de realização de IPO, qualquer um dos 

Acionistas Originais poderá solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma 

Assembleia Geral cuja ordem do dia deverá deliberar sobre (i) a Conversão das Debêntures de 

titularidade do FIP em Ações Preferenciais Classe A, nos termos da Escritura de Debêntures e (ii) 

a conversão das Ações Preferenciais Classe A (à razão de conversão de 1:1 (ou seja, cada 1 (uma) 

Ação Preferencial Classe A será equivalente a 1 (uma) Ação Ordinária, sujeita a ajuste no caso 

de desdobramento ou grupamento de ações) em Ações Ordinárias (“Conversão IPO” e “Ações 

Ordinárias Convertidas”). Todas as Ações Preferenciais serão conversíveis em Ações Ordinárias 

à razão de conversão de 1:1 (ou seja, cada 1 (uma) Ação Preferencial será equivalente a 1 (uma) 

Ação Ordinária, sujeita a ajuste no caso de desdobramento ou grupamento de ações. 

 

7.2.1. Caso a Conversão IPO seja aprovada em Assembleia Geral, os demais Acionistas 

se obrigam, desde já, a praticar todos os atos aprovar todas as deliberações necessárias para a 

implementação da Conversão IPO, incluindo, mas não se limitando a alteração do Estatuto Social 

que se faça necessária em razão da Conversão IPO, bem como a inclusão de previsão de que, caso 

o IPO não seja realizado os Acionistas Originais titulares de Ações representando 60% (sessenta 

por cento) do capital votante da Companhia poderão aprovar o Desfazimento da Conversão IPO.  

 

7.2.2. Caso, por qualquer razão, o IPO não venha a ser realizado dentro do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da Conversão IPO, qualquer um dos Acionistas Originais poderá 

solicitar ao Conselho de Administração a convocação de uma Assembleia Geral cuja ordem do 

dia deverá deliberar sobre o desfazimento da Conversão IPO, de modo que as Ações Ordinárias 

Convertidas serão convertidas em Ações Preferenciais, obedecida a mesma relação de conversão 

utilizada na Conversão IPO e mantendo-se todos os termos previstos neste Acordo, incluindo com 

relação à realização de um novo IPO (“Desfazimento da Conversão IPO”).  

 

7.2.2.1. Caso o Desfazimento da Conversão IPO seja aprovado em Assembleia 

Geral, os demais Acionistas se obrigam, desde já, a praticar todos os atos aprovar todas as 

deliberações necessárias para a implementação do Desfazimento da Conversão IPO.  

 

7.3. Para os fins do disposto na Cláusula 7.3, O FIP, na qualidade de detentor de Ações 

Preferenciais Classe A, de forma individual, nomeia e constitui os Acionistas Originais e os 

administradores da Companhia como seus procuradores, nos termos dos artigos 653, 654, 684, 
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685 e 686 do Código Civil, para praticar todos os atos necessários para realizar a Conversão IPO 

(observada a Cláusula 7.1.4.1) e o Desfazimento da Conversão IPO, conforme previsto na 

Cláusula 7.3, incluindo poderes para proferir voto nas Assembleias Gerais convocadas para 

deliberar sobre a Conversão IPO (observada a Cláusula 7.1.4.1) e/ou Desfazimento da Conversão 

IPO, bem como para celebrar as alterações necessárias nos livros societários da Companhia. Não 

obstante, se, por qualquer motivo, os Acionistas não cumprirem com as obrigações previstas nesta 

Cláusula 7 e não for possível implementar o IPO, será facultada aos Acionistas adimplentes a 

cobrança de perdas e danos daqueles Acionistas que tiverem descumprido qualquer obrigação 

necessária para implementação do IPO, conforme previsto nesta Cláusula 7. A Companhia não 

indenizará os Acionistas Originais pelo Desfazimento do IPO. O FIP e/ou os Cotistas do FIP, 

conforme aplicável, se obrigam a renovar a presente procuração, mantendo-a válida e vigente, 

nos termos da Lei aplicável, enquanto o presente Acordo estiver vigente.  

 

8. OPÇÃO DE COMPRA  

 

8.1. Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. Neste ato, cada um dos Acionistas 

Outorgantes, de forma individual e em caráter irrevogável e irretratável, outorga à Companhia e 

aos Acionistas Outorgados uma opção para comprar a totalidade das Ações detidas pelo Acionista 

Outorgante (“Ações da Opção de Compra”) nos termos desta Cláusula 8 (“Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações”). A Opção de Compra Descumprimento de Obrigações poderá 

ser exercida a qualquer momento durante o Prazo de Vigência mediante a ocorrência de qualquer 

das hipóteses listadas abaixo relacionadas (“Hipóteses da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações”), de forma individual ou coletiva, envolvendo qualquer um dos Acionistas 

Outorgantes:  

 

(i) descumprimento de qualquer obrigação previstas neste Acordo, na Lei ou no 

Estatuto Social da Companhia; 

 

(ii) na hipótese de o Acionista Outorgante ser um Conselheiro e este for destituído 

por Justo Motivo, nos termos da Cláusula 4.1.4;  

 

(iii) fornecimento a Terceiros de ou tornar pública, sem prévia autorização dos demais 

Acionistas, qualquer Informação Confidencial Negocial; 

 

(iv) pratica de qualquer Ato Concorrente e/ou aquisição, direta ou indireta, de 

participação societária, incluindo, mas não se limitando, a ações, quotas, bônus 

de subscrição, debêntures (conversíveis ou não) e/ou partes beneficiárias 

equivalente a 15% (quinze por cento) do capital social de qualquer Pessoa que 

exerça, pratique ou desenvolva, direta ou indiretamente, qualquer Ato 

Concorrente; 

 

(v) celebração de qualquer acordo, compromisso, assunção de obrigação ou negócio 

jurídico que envolva a obrigação de aquisição, direta ou indireta, de participação 

societária, incluindo, mas não se limitando, ações, quotas, bônus de subscrição, 

debêntures (conversíveis ou não), e/ou partes beneficiárias equivalente a 15% 
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(quinze por cento) do capital social de qualquer Pessoa que exerça Negócios 

Concorrentes; 

 

(vi) atuação como empregado, consultor, gerente, diretor, prestador de serviços em 

Negócios Concorrentes da Companhia e/ou das Subsidiárias; 

 

(vii) existência de indícios, iniciação de investigação por qualquer Autoridade 

Governamental, ou, ainda, sentença condenatória proferida por qualquer 

Autoridade Governamental relacionada ao descumprimento de qualquer 

disposição relacionada a Lei Anticorrupção; 

 

(viii) sentença criminal condenatória proferida por Autoridade Governamental 

transitada em julgado, exceto com relação ao Ferri; 

 

(ix) desligamento ou rescisão do respectivo contrato por Justo Motivo ou não, na 

hipótese de Acionistas Colaboradores, observado o disposto na Cláusula 8.1.2; 

 

(x) violação do Código de Ética da Companhia; ou 

 

(xi) publicação, divulgação ou revelação, por qualquer meio, incluindo mas não se 

limitando a reportagens, publicações em redes sociais, de opinião ou conteúdo 

que, de qualquer forma, cause danos reputacionais à Companhia e/ou às 

Subsidiárias, ainda que (a) sem mencionar de forma expressa a Companhia e/ou 

as Subsidiárias e (b) baseada em fatos que sejam ou venham a se tornar verídicos. 

 

8.1.1. Exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. Mediante 

verificação da ocorrência de qualquer uma das Hipóteses da Opção de Compra, o Presidente do 

Conselho de Administração deverá providenciar a convocação imediata de uma reunião do 

Conselho de Administração cuja a ordem do dia deverá incluir a deliberação sobre o exercício da 

Opção de Compra pela Companhia, sendo certo que a aprovação do exercício da Opção de 

Compra Descumprimento de Obrigações dependerá da aprovação da totalidade dos Conselheiros, 

excluído o voto do Conselheiro que seja titular das Ações da Opção de Compra, caso aplicável 

(“Reunião do Conselho da Opção de Compra”). Obedecido o quórum previsto nesta Cláusula, 

caso a Reunião do Conselho da Opção de Compra tenha aprovado o exercício da Opção de 

Compra Descumprimento de Obrigações, o Conselho de Administração deverá providenciar a 

convocação imediata de uma Assembleia Geral cuja ordem do dia deverá incluir a deliberação 

sobre o exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações pela Companhia, sendo 

certo que a aprovação do exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 

dependerá do voto afirmativo de 90% (noventa por cento) das Ações Ordinárias, excluídas as 

Ações eventualmente detidas pelo Acionista Outorgante (“Assembleia Geral da Opção de 

Compra”). Na Assembleia Geral da Opção de Compra, o Conselho de Administração deverá 

fornecer aos Acionistas as seguintes informações: (i) as informações disponíveis envolvendo a 

ocorrência da hipótese que permitiu o exercício da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações; (ii) a quantidade, espécie e classe das Ações detidas pelo Acionista Outorgante; e 

(iii) se a Companhia possui saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, suficientes para 

realizar o pagamento do Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações.  
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8.1.1.1. Caso (i) a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações seja 

aprovada na Reunião do Conselho da Opção de Compra e na Assembleia Geral da Opção de 

Compra e (ii) a Companhia detenha saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, 

suficientes para pagar o Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, a 

Companhia exercerá a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações (i.e. realizará a 

recompra das Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações detidas pelo Acionista 

Outorgante, nos termos da Lei aplicável) e realizará o pagamento da primeira parcela do Preço da 

Opção em até 10 (dias) Dias Úteis contados, conforme aplicável, (i) da Assembleia Geral da 

Opção de Compra, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.1; (ii) do recebimento pelo Conselho de 

Administração da Notificação de Opção de Compra do Acionista, na hipótese prevista na Cláusula 

8.1.1.2; ou (iii) do recebimento pelo Conselho de Administração da Notificação de Opção de 

Compra por Terceiro, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.3.  . Na hipótese do exercício da 

Opção de Compra Descumprimento de Obrigações pela Companhia, as Ações serão adquiridas 

para permanência na tesouraria.  

 

8.1.1.2. Caso o exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 

seja aprovado na Reunião do Conselho da Opção de Compra e na Assembleia Geral da Opção de 

Compra, mas a Companhia não detenha saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, 

suficientes para pagar o Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, ou caso as 

Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações superem o limite imposto por Lei 

aplicável, os Acionistas Outorgados (na proporção de suas respectivas participações no capital 

social da Companhia), poderão exercer a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. Os 

Acionistas que desejarem exercer a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações deverão 

enviar notificação, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da realização da Assembleia Geral da 

Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, para a Companhia, com cópia para o 

Conselho de Administração, sobre seu interesse em exercer a Opção de Compra Descumprimento 

de Obrigações (na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, 

bem como sobre seu interesse, conforme aplicável, de exercer a Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações sobre as Ações da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações que seriam atribuídas ao Acionista Ofertado que, por qualquer razão, não exerceu sua 

respectiva Opção de Compra Descumprimento de Obrigações) (“Notificação de Opção de 

Compra do Acionista”). A falta do envio ou o envio intempestivo da Notificação de Opção de 

Compra do Acionista será entendido como renúncia ao direito de exercer a Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações, sendo certo que, nesta hipótese, os Acionistas Outorgados que 

tiverem manifestado o interesse em exercer a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 

na Notificação de Opção de Compra do Acionista poderão exercer, na proporção de suas 

participações no capital social da Companhia, a Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações sobre as Ações da Opção de Compra que seriam atribuídas ao Acionista Ofertado que 

não exerceu a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. Os Acionistas Outorgados que 

tiverem exercido a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações deverão realizar o 

pagamento da primeira parcela do Preço da Opção, conforme previsto na Cláusula 8.1.2, em até 

10 (dez) Dias Úteis contados, conforme aplicável,: (i) da Assembleia Geral da Opção de Compra, 

na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.1; (ii) do recebimento pelo Conselho de Administração da 

Notificação de Opção de Compra do Acionista, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.2; ou (iii) 
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do recebimento pelo Conselho de Administração da Notificação de Opção de Compra por 

Terceiro, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.3.  . 

 

8.1.1.3. Caso o exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 

seja aprovado na Reunião do Conselho da Opção de Compra e na Assembleia Geral da Opção de 

Compra, mas (i) a Companhia não detenha saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, 

suficientes para pagar o Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, ou (ii) as 

Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações superem o limite imposto por Lei 

aplicável; ou ainda (iii) nenhum dos Acionistas Outorgados tenha exercido a Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações, nos termos previstos na Cláusula 8.1.1.2, os Acionistas 

Outorgados poderão ceder a Terceiros os seus respectivos direitos de Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações, sendo certo que tal Terceiro deverá enviar notificação, em 

conjunto com o Acionista Outorgado que cedeu o direito da Opção de Compra Descumprimento 

de Obrigações, em até 60 (sessenta) dias contados a partir do fim do prazo para envio da 

Notificação de Opção de Compra do Acionista, conforme previsto na Cláusula 8.1.1.2, com cópia 

para o Conselho de Administração, sobre seu interesse em exercer a Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações (na proporção da participação no capital social da Companhia 

detida pelo Acionista Outorgado que cedeu o exercício do direito da Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações, bem como sobre seu interesse, conforme aplicável, de exercer a 

Opção de Compra sobre as Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações que 

seriam atribuídas ao Acionista Ofertado que, por qualquer razão, não exerceu sua respectiva 

Opção de Compra) (“Notificação de Opção de Compra por Terceiro”). Caso mais de um Terceiro 

envie a Notificação de Opção de Compra por Terceiro, as Ações da Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações serão distribuídas entre eles na proporção das respectivas 

participações no capital social da Companhia detidas pelos Acionistas Outorgados que cederam 

o direito de Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, conforme aplicável, excluindo as 

participações no capital social dos Acionistas Outorgados que não exerceram o direito de Opção 

de Compra Descumprimento de Obrigações. O Terceiro que tiver exercido a Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações deverá realizar o pagamento da primeira parcela do Preço da 

Opção, conforme previsto na Cláusula 8.1.2, em até 10 (dez) Dias Úteis contados, conforme 

aplicável, (i) da Assembleia Geral da Opção de Compra, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.1; 

(ii) do recebimento pelo Conselho de Administração da Notificação de Opção de Compra do 

Acionista, na hipótese prevista na Cláusula 8.1.1.2; ou (iii) do recebimento pelo Conselho de 

Administração da Notificação de Opção de Compra por Terceiro, na hipótese prevista na Cláusula 

8.1.1.3. Para fins de esclarecimento, o exercício da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações por Terceiro, nos termos desta Cláusula 8.1.1.3, estará condicionado à adesão de tal 

Terceiro ao presente Acordo. 

 

8.1.1.4. Para fins de esclarecimento, a partir da data da verificação da ocorrência 

de qualquer das Hipóteses da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, o Acionista 

Outorgante não poderá realizar Transferências Permitidas, de modo que qualquer Transferência 

Permitida a partir da data de ocorrência de uma das hipóteses prevista na Cláusula 8.1, ainda que 

não seja de conhecimento da Companhia e dos demais Acionistas deverá, posteriormente, ser 

considerada nula e ineficaz. 
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8.1.2.  Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. O preço a ser pago, 

em razão do exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, por Ação detida 

pelo Acionista Outorgante será equivalente ao valor obtido do múltiplo de 3 (três) vezes o 

EBITDA da Companhia, apurado nas demonstrações financeiras do último exercício social da 

Companhia, descontando a dívida líquida e dividido pelo número total de Ações de emissão da 

Companhia (“Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações”). O Preço da Opção 

de Compra Descumprimento de Obrigações deverá pago em 12 (doze) parcelas iguais trimestrais, 

sendo a primeira parcela paga na data prevista nas Cláusulas 8.1.1.1, 8.1.1.2 e 8.1.1.3, conforme 

aplicável. O Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações será atualizado desde a 

data do exercício da Opção de Compra até a data do pagamento de cada parcela, por 105% (cento 

e cinco por cento) do CDI.  Para fins de esclarecimento, especificamente com relação ao Preço 

da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações dos Acionistas Colaboradores, o Preço da 

Opção de Compra Descumprimento de Obrigações deverá ser calculado e pago com base nas 

regras e condições previstas no Contrato de Opção. 

 

8.1.3. O fechamento (“Fechamento da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações”) da compra e venda das Ações da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 

ocorrerá dentro de 10 (dez) dias após o fim do prazo para envio da Notificação de Opção de 

Compra do Acionista e/ou da Notificação de Opção de Compra de Terceiro, conforme aplicável, 

cujo prazo poderá aumentar em decorrência de procedimentos perante Autoridades 

Governamentais, caso aplicável. No Fechamento da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações, o qual deverá ocorrer em um local e em hora razoavelmente selecionados pelos 

Acionistas, (i) o Acionista Outorgante deverá (a) Transferir as Ações da Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações à Companhia e/ou aos Acionistas Outorgados e/ou aos Terceiros 

que tiverem exercido a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, conforme aplicável, 

por meio da assinatura e entrega à Companhia e/ou aos Acionistas Outorgados e/ou aos Terceiros 

que tiverem exercido a Opção de Compra Descumprimento de Obrigações, conforme aplicável, 

de instrumento de transferência que venha a ser solicitado por tais Pessoas e, em todo caso, assinar 

os respectivos livros societários da Companhia (b) fornecer à Companhia e/ou aos Acionistas 

Outorgados e/ou aos Terceiros que tiverem exercido a Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações, conforme aplicável, declarações referentes à titularidade das Ações da Opção de 

Compra Descumprimento de Obrigações e autoridade, poder e direito para celebrar e consumar a 

Transferência sem violação de qualquer Lei ou acordo. 

 

8.1.4. Procuração. Todos os Acionistas Outorgantes concordam, anuem e declaram que 

celebraram, na presente data, a procuração em causa própria, nos termos dos artigos 653, 654, 

684, 685 e 686 do Código Civil, prevista no Anexo 8.1.4 ao presente Acordo que tem por objeto 

garantir poderes de representação aos Acionistas Outorgados para atuarem, celebrarem e 

assinarem os documentos necessários ao exercício da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações, em nome do Acionista Outorgante. Cada um dos Acionistas declara e garante, de 

forma irrevogável e irretratável, que não irá, na qualidade de Acionista Outorgante, questionar, 

judicial ou extrajudicialmente, a validade e/ou eficácia da procuração em causa própria celebrada 

nos termos Anexo 8.1.4, sob pena de pagamento de multa não-compensatória em benefício da 

Companhia equivalente ao valor do Preço da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações. 

Qualquer Pessoa que se torne um Acionista deverá, no momento da assinatura do seu respectivo 
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Termo de Adesão, cumprir com o disposto nesta Cláusula 8.1.4, prestando todas as declarações 

aqui contidas.  

 

8.1.5. Obrigações Adicionais Após Exercício da Opção de Compra. Além da 

obrigações de não-competição, não-aliciamento e confidencialidade previstas nas Cláusulas 10.1, 

10.4 e 10.5, o Acionista Outorgante, enquanto for Acionista da Companhia, direta ou 

indiretamente, e pelo período adicional de 10 (dez) anos após ter deixado a condição acionista se 

obriga, de forma irrevogável e irretratável, a não se pronunciar, ou conceder entrevistas, ou 

produzir qualquer tipo de conteúdo, informação ou opinião, de forma pública ou que venha a se 

tornar pública, que, de forma direta ou indireta, possa causar danos reputacionais à Companhia 

e/ou às suas Subsidiárias, inclusive nos casos em que (i) o Acionista Outorgante não mencione de 

forma direta a Companhia, suas Subsidiárias, e/ou seus Acionistas e funcionários; e/ou (ii) as 

informações ou opiniões que foram tornadas públicas sejam baseadas em fatos reais; e/ou (iii) as 

informações ou opiniões sejam tornadas públicas por Terceiro.  

 

8.1.5.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação prevista na Cláusula 8.1.5 

acima, o Acionista Outorgante ficará obrigado a pagar à Companhia, a título de multa 

compensatória, no valor equivalente ao Preço da Opção de Compra Descumprimento de 

Obrigações. 

 

8.1.6. Para fins de esclarecimento, nem o FIP, nem os Cotistas do FIP, poderão ser 

considerados Acionistas Outorgantes e, portanto, suas Ações não estarão sujeitas à Opção de 

Compra Descumprimento de Obrigações.  

 

8.1.7. Para fins de esclarecimento, caso (i) o Acionista Outorgante seja parte no 

Contrato de Opção e (ii) haja qualquer conflito entre as disposições previstas nesta Cláusula e as 

disposições previstas no Contrato de Opção, tais disposições do Contrato de Opção deverão 

prevalecer.  

  

9. OPÇÕES DE VENDA DO FIP 

 

9.1. Opção de Venda a R$1,00. Neste ato, os Acionistas Originais e a Companhia, de forma 

individual e em caráter irrevogável e irretratável, outorgam ao FIP uma opção para que este venda 

a totalidade (e não menos do que a totalidade) das Ações detidas pelo FIP (“Ações da Opção de 

Venda a R$1,00”) nos termos desta Cláusula 9 (“Opção de Venda a R$1,00”). A Opção de Venda 

a R$1,00 poderá ser exercida pelo FIP a qualquer momento durante o Prazo de Vigência mediante 

o envio pelo FIP de notificação aos Acionistas Originais e à Companhia, informando sobre o 

exercício da Opção de Venda a R$1,00, sendo certo que a tal notificação deverá informar se a 

Opção de Venda a R$1,00 deverá ser exercida contra a Companhia ou contra os Acionistas 

Originais (“Notificação de Opção de Venda a R$1,00”). A outorga da Opção de Venda a R$1,00 

é feita, neste ato, sem prêmio. Para fins de esclarecimento, o FIP somente poderá exercer a Opção 

de Venda caso as Ações da Opção de Venda estejam livres e desembaraçadas de qualquer Ônus, 
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exceto por Ônus existentes em razão do descumprimento de obrigações pela Companhia e/ou 

pelas Subsidiárias. 

 

9.1.1. A Opção de Venda obrigará a Companhia (em relação à totalidade das Ações) ou 

Acionistas Originais (na proporção de suas respectivas participações no capital social da 

Companhia), a adquirir as Ações da Opção de Venda a R$1,00. Para fins de esclarecimento, 

mediante acordo prévio entre todos os Acionistas Originais, qualquer um dos Acionistas Originais 

poderá assumir a obrigação de outro Acionista Original de adquirir as Ações da Opção de Venda 

que deveriam ser por ele adquiridas em razão do exercício da Opção de Venda a R$1,00. Para que 

não haja dúvidas, caso a Opção de Venda a R$1,00 tenha sido exercida contra a Companhia, mas 

a Companhia não detenha saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, suficientes para 

pagar o Preço da Opção de Venda a R$1,00, ou caso as Ações da Opção de Venda a R$1,00 

superem o limite imposto por Lei aplicável, caberá aos Acionistas Originais adquirirem as Ações 

da Opção de Venda a R$1,00, nos termos desta Cláusula 9.  

 

9.1.2. Preço da Opção de Venda a R$1,00. O preço a ser pago pela Companhia ou pelos 

Acionistas Originais, conforme o caso, ao FIP, em razão do exercício da Opção de Venda a 

R$1,00, pela totalidade das Ações da Opção de Venda a R$1,00, é equivalente a R$1,00 (um real) 

(“Preço da Opção de Venda a R$1,00”).  

 

9.1.3. Fechamento Opção de Venda a R$1,00. Em até 10 (dez) dias contados a partir do 

recebimento da Notificação de Opção de Venda a R$1,00 pela Companhia, a Companhia ou os 

Acionistas Originais, conforme o caso, e o FIP se obrigam a praticar os seguintes atos: (i) os 

Acionistas Originais ou a Companhia, conforme o caso, deverão realizar o pagamento do Preço 

da Opção de Venda a R$1,00; (ii) o FIP deverá Transferir as Ações da Opção de Venda a R$1,00 

aos Acionistas Originais ou à Companhia, conforme o caso, por meio da celebração de 

instrumento de transferência das Ações da Opção de Venda a R$1,00, bem  como assinar os 

respectivos livros societários da Companhia. 

 

9.2. Opção de Venda Encargos do FIP. Observados os limites previstos na Cláusula 9.2.5,  a 

Companhia e, subsidiariamente, os Acionistas Originais, neste ato, de forma irrevogável e 

irretratável, outorgam ao FIP uma opção para que o FIP venda uma quantidade de Ações a ser 

definida nos termos da Cláusula 9.2.4 (“Opção de Venda Encargos do FIP”). A outorga da Opção 

de Venda Encargos do FIP é feita, neste ato, sem prêmio. 

 

9.2.1. Período de Exercício. A Opção de Venda Encargos do FIP somente poderá ser 

exercida uma única vez (i) antes do 3º (terceiro) aniversário da data de assinatura deste Acordo 

(“Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP”); ou (ii) entre o período 

compreendido entre o 3º (terceiro) e o 5º (quinto) aniversário da data de assinatura deste Acordo 

(“Segundo Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP” e, em conjunto com o 

Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Encargos FIP, “Períodos para Exercício da 

Opção de Venda Encargos do FIP”), e desde que cumpridas as seguintes condições cumulativas 
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(aplicáveis a ambos os itens (i) e (ii) aqui previstos) (em conjunto, “Condições para Exercício da 

Opção de Venda Encargos do FIP”):  

 

(a) as Ações da Opção de Venda Encargos do FIP estejam livres e desembaraçadas 

de qualquer Ônus, exceto por Ônus existentes em razão do descumprimento de 

obrigações pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias; 

 

(b) não tenha sido implementado um IPO; 

 

(c) o FIP necessite de recursos exclusivamente para pagar despesas e encargos, 

conforme o estabelecido no Regulamento do FIP  (“Encargos do FIP”);  

 

(d) uma Emissão Extraordinária tenha sido devidamente realizada e implementada, 

sem que tenham sido aportados recursos necessários para o devido pagamento 

dos Encargos do FIP;  

 

(e) a Companhia tenha participado ativamente na estipulação das premissas 

econômicas para fins da mensuração do valor justo da Companhia (fair market 

value), de acordo com o disposto na ICVM nº 579; e  

 

(f) a Companhia tenha indicado, com base nas empresas previamente aprovadas pela 

instituição administradora do FIP, 3 (três) opções de empresas a serem 

contratadas para fins da mensuração do valor justo da Companhia (fair market 

value), de acordo com o disposto na ICVM nº 579.  

 

9.2.2. Notificação de Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP. Caso cumpridas 

as Condições para Exercício da Opção de Encargos do FIP, o FIP poderá exercer a Opção de 

Venda Encargos do FIP mediante o envio de notificação para a Companhia e para os Acionistas 

Originais (“Notificação de Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP”), a qual deverá conter, 

no mínimo, as seguintes informações: (i) documentação que comprove (a) o valor necessário para 

pagamento dos Encargos do FIP e (b) a realização da Emissão Extraordinária; e (ii) o valor justo 

da Ações detidas pelo FIP (fair market value), conforme previsto nas demonstrações financeiras 

do FIP, nos termos da ICVM nº 579 (“Valor Justo de Mercado”). A Notificação de Exercício da 

Opção de Venda Encargos do FIP deverá ser enviada em até 5 (cinco) Dias Úteis após o 

cumprimento da última Condição para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP (e, em 

qualquer hipótese, no mínimo, com até 6 (seis) meses de antecedência de cada um dos Períodos 

para Exercício da Opção de Venda Encargos FIP), devendo a falha no envio tempestivo de tal 

notificação ser considerada uma renúncia ao direito de exercer a Opção de Venda Encargos do 

FIP. 

 

9.2.3. Preço por Ação da Opção de Venda Encargos do FIP. O preço a ser pago por 

Ação na hipótese do exercício da Opção de Venda Encargos do FIP deverá ser calculado da 

seguinte forma: (i) Valor Justo de Mercado; (ii) dividido pelo número total de Ações detidas pelo 

FIP na data do exercício da Opção de Venda Encargos do FIP (o resultado de tal cálculo, o “Preço 

por Ação Opção de Venda Encargos do FIP”), sendo que o Preço Total da Opção de Venda 

Encargos do FIP estará limitado, em qualquer hipótese, a: 

 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

(a) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Limite Opção de Venda Encargos do FIP 

– Primeiro Período”) caso a Opção de Venda Encargos do FIP seja exercida no 

Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP; e  

 

(b) R$3.000.000,00 (três milhões de reais) (“Limite Opção de Venda Encargos do 

FIP – Segundo Período”) caso a Opção de Venda Encargos do FIP seja exercida 

no Segundo Período para Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP. 

 

9.2.4. Ações Objeto da Opção de Venda Encargos do FIP. A quantidade de Ações de 

titularidade do FIP que deverão ser adquiridas pela Companhia e/ou pelos Acionistas Originais 

(conforme aplicável) em razão do exercício da Opção de Venda Encargos do FIP deverá ser 

calculada da seguinte forma: (i) Encargos do FIP menos Valor Aportado; (ii) dividido pelo Preço 

por Ação Opção de Venda Encargos do FIP (o resultado de tal cálculo, as “Ações Objeto da 

Opção de Venda Encargos do FIP”).  

 

9.2.5. Limite do Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP. Observados os limites 

previstos na Cláusula 9.2.3, a Companhia somente estará obrigada a adquirir as Ações Objeto da 

Opção de Venda Encargos do FIP até o limite dos saldos de lucros ou das reservas, exceto pela 

reserva legal, da Companhia, sendo certo que,  caso o Preço Total da Opção de Venda Encargos 

do FIP supere o saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, os Acionistas Originais 

deverão adquirir as Ações Objeto da Opção de Venda Encargos do FIP remanescentes pelo 

montante remanescente do Preço Total da Opção de Venda Encargos do FIP.  

 

9.2.6. Fechamento Opção de Venda Encargos do FIP. Em até 60 (sessenta) dias 

contados a partir do recebimento, pela Companhia e pelos Acionistas Originais, da Notificação 

de Exercício da Opção de Venda Encargos do FIP, a Companhia e/ou os Acionistas Originais, 

conforme o caso, e o FIP se obrigam a praticar os seguintes atos: (i) os Acionistas Originais e/ou 

a Companhia, conforme o caso, deverão realizar o pagamento do Preço Total da Opção de Venda 

Encargos do FIP, observados os limites previstos na Cláusula 9.2.3; e (ii) o FIP deverá Transferir 

as Ações Objeto da Opção de Venda Encargos do FIP à Companhia e/ou aos Acionistas Originais, 

conforme o caso, por meio da celebração de instrumento de transferência das Ações da Opção de 

Venda Encargos do FIP e da assinatura dos respectivos livros societários da Companhia. 

 

9.3. Opção de Venda em Caso de Liquidação do FIP. Observados os limites previstos na 

Cláusula 9.3.5, a Companhia e, subsidiariamente, os Acionistas Originais, neste ato, de forma 

irrevogável e irretratável, outorgam ao FIP uma opção para que o FIP venda uma quantidade de 

Ações a ser definida nos termos da  Cláusula 9.3.4 (“Opção de Venda Liquidação do FIP”). A 

outorga da Opção de Venda Liquidação do FIP é feita, neste ato, sem prêmio. 

 

9.3.1. Período de Exercício. A Opção de Venda Liquidação do FIP somente poderá ser 

exercida uma única vez (i) entre o período compreendido entre 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores ao 5º (quinto) aniversário da data da primeira integralização do FIP (“Primeiro Período 

para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP”); ou (ii) a qualquer tempo, na hipótese de 

os Cotistas do FIP deliberarem pela liquidação do FIP, nos termos dos Documentos do FIP 

(“Segundo Período para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP” e, em conjunto com 

Primeiro Período para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP, “Período para Exercício 
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da Opção de Venda Liquidação do FIP”), e desde que cumpridas as seguintes condições 

cumulativas (aplicáveis a ambos os itens (i) e (ii) aqui previstos) (em conjunto, “Condições para 

Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP”):  

 

(a) as Ações da Opção de Venda Liquidação do FIP estejam livres e desembaraçadas 

de qualquer Ônus, exceto por Ônus existentes em razão do descumprimento de 

obrigações pela Companhia e/ou pelas Subsidiárias; 

 

(b) não tenha sido implementado um IPO; 

 

(c) o prazo de duração do FIP, estabelecido nos termos do Regulamento do FIP, não 

tenha sido prorrogado;  

 

(d) o FIP necessite de recursos para pagar os Tributos referentes única e 

exclusivamente ao ganho de capital apurado nas cotas de emissão do FIP, cujo o 

recolhimento seja de responsabilidade da instituição administradora do FIP em 

virtude da liquidação do FIP (“Tributos para Liquidação”);  

 

(e) uma Emissão Extraordinária tenha sido devidamente realizada e implementada, 

sem que tenham sido aportados recursos necessários para o devido pagamento 

dos Tributos para Liquidação; 

 

(f) a Companhia tenha participado ativamente na estipulação das premissas 

econômicas para fins da mensuração do valor justo da Companhia (fair market 

value), de acordo com o disposto na ICVM nº 579; e  

 

(g) a Companhia tenha elaborado uma lista, com base nas empresas previamente 

aprovadas pela instituição administradora do FIP, contendo 3 (três) opções de 

empresas a serem contratadas para fins da mensuração do valor justo da 

Companhia (fair market value), de acordo com o disposto na ICVM nº 579. 

 

9.3.2. Notificação de Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP. Caso cumpridas 

as Condições para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP, o FIP poderá exercer a Opção 

de Venda Liquidação do FIP mediante o envio de notificação para a Companhia e para os 

Acionistas Originais (“Notificação de Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP”), a qual 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) documentação que comprove (a) o valor 

necessário para pagamento dos Tributos para Liquidação, (b) a realização da Emissão 

Extraordinária; (ii) o Valor Justo de Mercado. A Notificação de Exercício da Opção de Venda 

Liquidação do FIP deverá ser enviada em até 5 (cinco) Dias Úteis após o cumprimento da última 

Condição para Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP (e, em qualquer hipótese, no 

mínimo, até 6 (seis) meses de cada um dos Períodos para Exercício da Opção de Venda 

Liquidação do FIP), devendo a falha no envio tempestivo de tal notificação ser considerada uma 

renúncia ao direito de exercer a Opção de Venda Liquidação do FIP. 

 

9.3.3. Preço por Ação da Opção de Venda Liquidação do FIP. O preço a ser pago por 

Ação na hipótese do exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP deverá ser calculado da 

seguinte forma: (i) Valor Justo de Mercado; (ii) dividido pelo número total de Ações detidas pelo 
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FIP na data do exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP (o resultado de tal cálculo, o 

“Preço por Ação Opção de Venda Liquidação do FIP”), sendo que o Preço Total da Opção de 

Venda Liquidação do FIP estará limitado, em qualquer hipótese, a R$11.000.000,00 (onze 

milhões de reais) (“Limite Opção de Venda Liquidação do FIP”). 

 

9.3.4. Ações Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP. A quantidade de Ações de 

titularidade do FIP que deverão ser adquiridas pela Companhia, e/ou pelos Acionistas Originais 

(conforme aplicável) em razão do exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP deverá ser 

calculada da seguinte forma: (i) Tributos para Liquidação menos Valor Aportado; (ii) dividido 

pelo Preço por Ação Opção de Venda Liquidação do FIP (“Ações Objeto da Opção de Venda 

Liquidação do FIP”).  

 

9.3.5. Limite do Exercício da Opção de Venda Liquidação do FIP. Observado o Limite 

Opção de Venda Liquidação do FIP, a Companhia somente estará obrigada a adquirir as Ações 

Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP até o limite dos saldos de lucros ou das reservas, 

exceto pela reserva legal, da Companhia,  sendo certo que, caso o Preço Total da Opção de Venda 

Liquidação do FIP supere o saldo de lucros ou reservas, exceto pela reserva legal, os Acionistas 

Originais deverão adquirir as Ações Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP remanescentes 

pelo montante remanescente do Preço Total Opção de Venda Liquidação do FIP. 

 

9.3.6. Fechamento Opção de Venda Liquidação do FIP. Em até 120 (cento e vinte) dias 

contados a partir do recebimento pela Companhia da Notificação de Exercício da Opção de Venda 

Liquidação do FIP, a Companhia e/ou os Acionistas Originais, conforme o caso, e o FIP se 

obrigam a praticar os seguintes atos: (i) os Acionistas Originais e/ou a Companhia, conforme o 

caso, deverão realizar o pagamento do Preço Total da Opção de Venda Liquidação do FIP; (ii) o 

FIP deverá Transferir as Ações Objeto da Opção de Venda Liquidação do FIP aos Acionistas 

Originais e/ou à Companhia, conforme o caso, por meio da celebração de instrumento de 

transferência das Ações da Opção de Venda Liquidação do FIP e da assinatura dos respectivos 

livros societários da Companhia. 

 

10. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS E OUTRAS AVENÇAS 

 

10.1. Não Concorrência. Observado o disposto na Cláusula 10.1.1, os Acionistas, enquanto 

forem acionistas da Companhia e/ou das Subsidiárias, direta ou indiretamente, e pelo período 

adicional de 2 (dois) anos após terem deixado a condição acionistas ou quotistas, conforme 

aplicável, da Companhia e/ou das Subsidiárias, incluindo na hipótese de Opção de Compra 

Descumprimento de Obrigações (“Prazo da Não Concorrência”), obrigam-se a, de forma direta 

ou indireta, ainda que através de interposta Pessoa, dentro do território brasileiro, não praticar os 

seguintes atos (cada um, individualmente, “Ato Concorrente” ou, conjuntamente, “Atos 

Concorrentes”):  

 

(i) atuar, praticar ou participar, direta e indiretamente, em Negócios Concorrentes da 

Companhia e/ou das Subsidiárias;  
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(ii) constituir ou adquirir qualquer participação, direta ou indireta, em qualquer 

sociedade, negócio ou grupo que realize, pratique ou desenvolva Negócios 

Concorrentes da Companhia e/ou das Subsidiárias;  

 

(iii) ocupar qualquer cargo como administrador, seja como diretor ou conselheiro, ou 

empregado em qualquer outra Pessoa que realize, pratique ou desenvolva 

Negócios Concorrentes da Companhia e/ou das Subsidiárias; e  

 

(iv) persuadir qualquer cliente ou fornecedor da Companhia a rescindir sua relação 

contratual ou, de outra forma, alterar desfavoravelmente o seu relacionamento 

com a Companhia e/ou das Subsidiárias. 

 

10.1.1. Qualquer violação das obrigações estabelecidas na Cláusula 10.1. sujeitará o 

Acionista infrator, além do disposto na Cláusula 8 (se aplicável), ao pagamento de multa 

compensatória equivalente a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), aplicada para cada uma 

das violações acima mencionadas. As multas deverão ser pagas à Companhia dentro de 5 (cinco) 

Dias Úteis contados do recebimento da notificação escrita encaminhada pela Companhia ao 

Acionista infrator que tiver descumprido com as obrigações estabelecidas na Cláusula 10.1. 

 

10.1.2. O disposto na Cláusula 10.1 não se aplica ao FIP, ao FIC-FIM ou aos Cotistas do 

FIP, independentemente da espécie, tipo ou classe de Ações que ele possua ou venha a possuir. 

 

10.1.3. Para fins de esclarecimento, o Ferri também estará sujeito à obrigação prevista na 

Cláusula 10.1, enquanto possuir, direta ou indiretamente, Ações.  

 

10.2. Não Aliciamento. Os Acionistas, durante o Prazo da Não Concorrência, não poderão, 

direta ou indiretamente, (i) contratar quaisquer empregados, diretores, membros do conselho de 

administração, prestadores de serviços e/ou consultores da Companhia e/ou das Subsidiárias 

enquanto tiverem um vínculo com a Companhia e/ou das Subsidiárias (“Pessoas Restritas”) ou 

no prazo de 6 (seis) meses após o seu desligamento ou rescisão do seu vínculo com a Companhia 

e/ou com as Subsidiárias, conforme aplicável, ou (ii) persuadir quaisquer dessas Pessoas Restritas 

a deixar o emprego, rescindir o vínculo empregatício ou contratual ou de outra forma modificar 

adversamente a relação de tal Pessoa Restrita com a Companhia e/ou com as Subsidiárias e/ou 

(iii) aliciar negócios, fornecedores ou clientes da Companhia e/ou das Subsidiárias. 

 

10.2.1. Qualquer descumprimento das obrigações descritas na Cláusula 10.2 sujeitará o 

Acionista infrator ao pagamento de multa compensatória equivalente a R$5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), aplicada para cada uma das violações acima mencionadas, a qual deverá ser 

paga à Companhia no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a partir do recebimento da notificação escrita 

pela Companhia ao Acionista infrator sobre o descumprimento de suas obrigações de não 

aliciamento acima mencionadas. 

 

10.2.2. Para fins de esclarecimento, o Ferri também estará sujeito à obrigação prevista na 

Cláusula 10.2, enquanto possuir, direta ou indiretamente, Ações.  
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10.2.3. Para fins de esclarecimento, (i) os valores das multas compensatórias previstas 

nas Cláusulas 10.1.1 e 10.2.1 acima serão corrigidos monetariamente, a cada ano, pela variação 

positiva do IPCA a contar desta data até a data do seu efetivo pagamento, caso devida e (ii) as 

multas compensatórias previstas nas Cláusulas 10.1.1 e 10.2.1 acima poderão, caso aplicável, 

serem aplicadas de forma cumulativa. 

 

10.3. Confidencialidade. Os Acionistas se obrigam a manter confidencialidade e a não divulgar 

ou tornar públicos os termos e condições deste Acordo e seus Anexos, bem como qualquer 

informação, dados, relatórios e outros documentos relacionados à Companhia e aos Acionistas a 

que tiveram acesso em virtude das disposições previstas neste Acordo e do cumprimento dos 

termos deste Acordo (“Informações Confidenciais”) pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do 

término deste Acordo, sem o prévio consentimento da Companhia, exceto na hipótese prevista na 

Cláusula 10.3.1. Não será considerada Informação Confidencial qualquer informação que (i) é ou 

venha a ser de domínio público; (ii) já era de conhecimento do Acionista receptor da informação 

à época em que ocorreu tal revelação pelo outro Acionista; ou (iii) for licitamente recebida, por 

qualquer um dos Acionistas, de Terceiros que não estejam sujeitos a qualquer obrigação de sigilo 

para com o outro Acionista. 

 

10.3.1. Caso qualquer um dos Acionistas seja obrigado, conforme exigido pela Lei 

aplicável ou por Autoridade Governamental competente, a divulgar no todo ou em parte qualquer 

Informação Confidencial, tal Acionista poderá fazê-lo, desde que se restrinja a divulgar o 

requerido por Lei ou por Autoridade Governamental competente, sem dar margem a indenizações 

ou encargos, e deverá notificar os demais Acionistas acerca de tal exigência de divulgação, 

anteriormente à divulgação da informação confidencial. 

 

10.4. Direito de Preferência – Novos Investimentos. Com relação exclusiva ao FIP, caso seja 

aprovado um Novo Investimento antes da Conversão das Debêntures, o FIP em primeiro lugar, e 

os Cotistas do FIP em segundo lugar, terão o direito de preferência para subscrever tais Ações ou 

valores mobiliários, conforme aplicável, decorrentes do Novo Investimento, na proporção da 

participação do FIP no capital social da Companhia (caso o FIP tivesse realizado a Conversão das 

Debêntures antes do Novo Investimento), nos mesmos termos e condições do Novo Investimento, 

a fim de que: (i) o FIP mantenha, em termos percentuais, a sua participação societária na 

Companhia anterior à realização do Novo Investimento em Bases Totalmente Diluídas; ou (ii) os 

Cotistas do FIP mantenham ou aumentem, em termos percentuais, a sua participação societária 

indireta na Companhia anterior à realização do Novo Investimento em Bases Totalmente Diluídas 

limitada à participação do FIP no capital social da Companhia (caso o FIP tivesse realizado a 

Conversão das Debêntures antes do Novo Investimento) (“Direito de Preferência – Novo 

Investimento”). Não obstante o acima disposto, o Direito de Preferência – Novo Investimento não 

será aplicável nas Operações M&A que (a) não sejam emitidas Ações que correspondam a mais 

de 8% (oito por cento) do total de Ações emitidas nesta data; e (b) a avaliação do valor de firma 

econômico (enterprise value) da Companhia, em conjunto com as Subsidiárias, não seja inferior 

ao Valuation. 

 

10.4.1. Na hipótese de um Novo Investimento, o Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia deverá notificar o FIP (que por sua vez terá a obrigação de notificar 

os Cotistas do FIP), com cópia para os Acionistas Originais, sobre o Novo Investimento, incluindo 
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os termos e condições deste Novo Investimento (“Notificação de Novo Investimento”). Caso o 

FIP  deseje exercer o seu Direito de Preferência – Novo Investimento, o FIP  deverá, em até 30 

(trinta) dias do recebimento da Notificação de Novo Investimento, informar ao Presidente do 

Conselho de Administração, com cópia para os Acionistas Originais, que  deseja exercer o seu 

Direito de Preferência – Novo Investimento, de forma proporcional à sua participação no capital 

social da Companhia (“Prazo para Exercício Direito de Preferência – Novo Investimento” e 

“Notificação de Direito de Preferência – Novo Investimento do FIP”). Caso o FIP não exerça o 

Direito de Preferência – Novo Investimento tempestivamente  e qualquer um dos Cotistas do FIP 

deseje exercer o Direito de Preferência – Novo Investimento, tal Cotista do FIP deverá, em até 10 

(dez) dias do fim do Prazo para Exercício Direito de Preferência – Novo Investimento, informar 

ao Presidente do Conselho de Administração, com cópia para os Acionistas Originais e para o 

FIP, que deseja exercer o seu Direito de Preferência – Novo Investimento (“Notificação de Direito 

de Preferência – Novo Investimento do Cotista do FIP”), sendo certo que caso mais de um Cotista 

do FIP envie a Notificação de Direito de Preferência – Novo Investimento do Cotista do FIP, as 

Ações ou valores mobiliários, conforme aplicável, decorrentes do Novo Investimento que o FIP 

teria direito de subscrever serão alocadas entre os Cotistas do FIP que tiverem exercido o Direito 

de Preferência – Novo Investimento, nos termos desta Cláusula, na proporção de suas 

participações no FIP, excluída as participações dos Cotistas do FIP que não tiverem exercido o 

Direito de Preferência – Novo Investimento. A falha do FIP e/ou dos Cotistas do FIP em enviar a 

Notificação de Direito de Preferência – Novo Investimento do FIP ou a Notificação de Direito de 

Preferência – Novo Investimento dos Cotistas do FIP, conforme aplicável, nos termos desta 

Cláusula 10.4.1 representará a sua renúncia ao Direito de Preferência – Novo Investimento. Para 

fins de esclarecimento, caso o FIP exerça o Direito de Preferência – Novo Investimento, nenhum 

dos demais Cotistas do FIP poderá exigir o exercício do Direito de Preferência – Novo 

Investimento.  

 

10.4.2. Caso o FIP e/ou os Cotistas do FIP, conforme aplicável tenha exercido o Direito 

de Preferência – Novo Investimento nos termos desta Cláusula 10.4, o Novo Investimento 

somente poderá ser realizado, caso o FIP e/ou os Cotistas do FIP, conforme aplicável, participe 

de forma proporcional à participação do FIP no capital social da Companhia. A realização do 

Novo Investimento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do fim do Prazo para Exercício 

do Direito de Preferência – Novo Investimento, sendo certo que caso o Novo Investimento não 

seja realizado dentro deste prazo, por culpa exclusiva do FIP e/ou dos Cotistas do FIP, conforme 

aplicável, o FIP e os Cotistas do FIP perderão o Direito de Preferência – Novo Investimento, 

podendo a Companhia e os demais Acionistas, conforme aplicável, praticar todos os atos 

necessários para consumação do Novo Investimento sem a necessidade de observar novamente o 

disposto nesta Cláusula 10.4.  

 

10.5. Compromisso de Não Afastamento. Exceto nos casos descritos na Cláusula 10.5.3, nem 

Pedro nem Ferri poderão deixar de ocupar os respectivos cargos que ocupam nesta data e/ou que 

venham a ocupar, devendo cada um deles dedicar-se integralmente à Companhia e/ou às 

Subsidiárias, pelo prazo de 3 (três) anos a contar da presente data (“Período de Não-

Afastamento”).  

 

10.5.1. Penalidade. Ressalvados casos tratados na Cláusula 10.5.3 abaixo, Pedro e Ferri 

não poderão se afastar de suas funções administrativas enquanto for acionista da Companhia sem 
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a prévia aprovação por escrito do FIP. Caso Pedro e/ou Ferri desistam ou afastem-se (por mais de 

30 trinta dias, a cada 12 meses) do exercício de suas respectivas funções na Companhia sem a 

prévia aprovação por escrito do FIP, a Companhia terá o direito de adquirir suas respectivas 

Ações, a valor patrimonial, para manutenção em tesouraria, nas seguintes proporções:  

 

(i) Se a cessação do exercício das funções na Companhia ocorrer antes do final do 

período de 1 (um) ano contado da presente data, a Companhia poderá adquirir 50% 

(cinquenta por cento) das Ações de titularidade de Pedro e/ou Ferri, conforme 

aplicável;  

 

(ii) Se a cessação do exercício das funções na Companhia ocorrer no período entre o 1º 

(primeiro) e antes do final do 2º (segundo) ano contado da presente data, a Companhia 

poderá adquirir 30% (trinta por cento) das Ações de titularidade de Pedro e/ou de 

Ferri, conforme aplicável; ou 

 

(iii) Se a cessação do exercício das funções na Companhia ocorrer no período entre o 2º 

(segundo) e antes do final do 3º (terceiro) ano contado da presente data, a Companhia 

poderá adquirir 10% (dez por cento) das ações de titularidade de Pedro e/ou de Ferri, 

conforme aplicável. 

 

10.5.2. Destinação Ações. As Ações adquiridas pela Companhia nos termos desta 

Cláusula deverão ser canceladas, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, “b” da Lei das Sociedades 

por Ações.  

 

10.5.3. Proibição Regulatória, Falecimento ou Incapacidade Permanente. Para fins de 

esclarecimento, a penalidade prevista na Cláusula 10.5.1 não será devida nas seguintes hipóteses: 

(i) exclusivamente com relação ao Ferri, caso Ferri tenha que se afastar e/ou renunciar o seu 

respectivo cargo em razão de (a) qualquer obrigação prevista em Lei aplicável, inclusive para fins 

de adequação regulatória da Companhia, ou (b) ordem de Autoridade Governamental; (ii) 

falecimento; (iii) invalidez permanente ou temporária; ou (iv) incapacidade permanente ou 

temporária (esta comprovada por laudo médico). 

 

10.6. Direito de Preferência - Aquisição de Participação Societária. Observado o disposto na 

Cláusula 10.4, os Acionistas, desde já, se obrigam de maneira irrevogável e irretratável, a 

renunciar aos seus respectivos direitos de preferência, conforme previsto na Lei das Sociedades 

por Ações, em Operações M&A desde que (i) não sejam emitidas Ações que correspondam a 

mais de 10% (dez por cento) do total de Ações até então emitidas, na data da referida emissão; e 

(ii) a avaliação do valor de firma econômico (enterprise value) da Companhia, em conjunto com 

as Subsidiárias, não seja inferior ao Valuation.  

 

11. PRAZO 

 

11.1. Prazo do Acordo. O presente Acordo deverá permanecer válido: (i) pelo prazo de 15 

(quinze) anos contados da presente data; ou (ii) até a implementação de um IPO, com o início da 

negociação das Ações da Companhia em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, 
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caso em que ele será automaticamente rescindido, de pleno direito; o que ocorrer primeiro (“Prazo 

de Vigência”).  

 

11.2. Efeitos da Rescisão. A Cláusula 1 (Definições e Regras de Interpretação), a Cláusula 

10.3 (Confidencialidade), a Cláusula 15 (Resolução de Disputas) e a Cláusula 16 (Disposições 

Gerais) sobreviverão ao término deste Acordo. Nenhuma disposição contida neste Acordo 

eximirá um Acionista ou a Companhia de suas obrigações de indenizar com relação a quaisquer 

perdas incorridas ou sofridas por um outro Acionista em razão de qualquer violação de qualquer 

obrigação ou compromisso nos termos deste Acordo. 

 

12. EFICÁCIA E AVERBAÇÃO 

 

12.1. Caráter Irrevogável e Irretratável. O presente Acordo é celebrado em caráter irrevogável 

e irretratável, sendo oponível aos Acionistas, ao Ferri, à Companhia e suas Subsidiárias, bem 

como a seus herdeiros e sucessores a qualquer tempo e a que título for. Os Acionistas e seus 

herdeiros e sucessores deverão cumprir todas as obrigações contidas neste Acordo. 

 

12.2. Arquivamento do Acordo na Companhia. O presente Acordo deverá ser arquivado na 

sede da Companhia e das Subsidiárias nesta data. Adicionalmente, os Acionistas deverão fazer 

com que a existência deste Acordo seja registrada no Livro de Registro de Ações Nominativas da 

Companhia, junto ao registro das Ações, mediante a seguinte inscrição: “A transferência ou 

oneração a qualquer título das ações representadas neste registro, bem como o exercício de voto 

das ações deverão observar as disposições do Acordo de Acionistas da TC  Traders Club S.A. 

(“Companhia”) celebrado em 30 de abril de 2021. Nenhuma transferência dessas ações será 

feita nos livros da Companhia, desde que observados os termos do Acordo de Acionistas da 

Companhia. Quaisquer votos ou operações em violação das disposições do Acordo de Acionistas 

da TC Traders Club S.A. serão nulas e sem efeito.”.  

 

13. STARTUPBR E FERRI  

 

13.1. Ferri, na qualidade de sócio majoritário da Startups, assina o presente Acordo como 

“Acionista Original Controlador” (ainda que indiretamente) e também na qualidade de titular 

das quotas da Startups (i) assume, em caráter solidário com a Startups, as obrigações e 

responsabilidades que competem à Startups perante a Companhia, o FIP e os demais Acionistas; 

(ii) obriga-se a cumprir (e a fazer com que a Startups cumpra) o presente Acordo no que lhe 

couber; (iii) obriga-se a não praticar qualquer ato que contrarie ou viole os direitos e as 

obrigações dos Acionistas; (iv) obriga-se a comunicar imediatamente aos demais Acionistas 

(dentre eles o FIP, antes ou depois da Conversão das Debêntures) e à Companhia sobre qualquer 

acordo, fato ou omissão que possa importar a violação deste Acordo; e (v) obriga-se a adotar as 

necessárias providências para manter este Acordo válido e eficaz eventualmente exigidas na 

superveniência de qualquer Lei aplicável.  

 

14. REUNIÃO PRÉVIA DOS COTISTAS DO FIP 

 

14.1. Bloco dos Cotistas do FIP. Caso, conforme as hipóteses previstas neste Acordo, o FIP 

Transfira, a totalidade ou parte, de suas Debêntures e/ou de suas Ações aos Cotistas do FIP, os 
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Cotistas do FIP, nos termos da Cláusula 2.2  deverão atuar, com relação a todos os direitos e 

obrigações previsto neste Acordo, como um bloco, sendo certo que caso (i) a Transferência aos 

Cotistas do FIP envolva apenas parte das Debêntures ou das Ações detidas pelo FIP, conforme 

aplicável, o FIP deverá atuar em bloco em conjunto com os Cotistas do FIP que passarem a ser 

titulares das Debêntures ou das Ações que eram de detidas pelo FIP, conforme aplicável; ou (ii) 

a Transferência aos Cotistas do FIP envolva a totalidade das Debêntures ou das Ações detidas 

pelo FIP, conforme aplicável, os Cotistas do FIP que passarem a ser titulares das Debêntures ou 

das Ações que eram detidas pelo FIP deverão atuar em bloco e sub-rogarão ao FIP em todos os 

direitos e obrigações previstos neste Acordo, no Acordo de Investimento e na Escritura de 

Debêntures (“Bloco dos Cotistas do FIP”).  

 

14.1.1. O Bloco dos Cotistas do FIP concorda e se compromete, em caráter irrevogável 

e irretratável, a exercer, de forma comum, todo e qualquer direito que lhe é conferido pela Lei das 

Sociedades por Ações, pelo Estatuto Social, pelo Acordo de Investimento, pela Escritura de 

Debêntures e por este Acordo em virtude da titularidade das Debêntures ou das Ações detidas 

pelo Bloco dos Cotistas do FIP, conforme aplicável, conforme determinado nas Reuniões Prévias 

do Bloco dos Cotistas do FIP. Da mesma forma, o Bloco dos Cotistas do FIP se obriga a votar de 

maneira uniforme e em bloco, observando estritamente os procedimentos, termos e condições 

previstos neste Acordo em relação a qualquer matéria que venha a ser submetida para aprovação 

em quaisquer Assembleias Gerais ou reuniões do Conselho de Administração da Companhia e/ou 

de suas Subsidiárias, conforme o caso, de acordo com as deliberações prévias tomadas na forma 

prevista neste Acordo. 

 

14.1.2. Representante do Bloco dos Cotistas do FIP. O Bloco dos Cotistas do FIP: (i) 

outorga poderes à instituição administradora do FIP, neste ato, de acordo com o artigo 118, 

parágrafo 9º, e o artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, em caráter irrevogável 

e irretratável, , para fins da hipótese prevista na Cláusula 14.1(i), ou (ii)  se obriga a outorgar 

poderes, de acordo com o artigo 118, parágrafo 9º, e o artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das 

Sociedades por Ações, em caráter irrevogável e irretratável, a um representante a ser eleito no 

âmbito da Reunião Prévia do Bloco dos Cotistas do FIP B, para fins da hipótese prevista na 

Cláusula 14.1(ii),  para, única e exclusivamente, (a) representá-lo, de forma uma e indivisível, em 

qualquer Assembleia Geral; (b) exercer, em nome dos membros do Bloco dos Cotistas do FIP, 

como bloco, todo e qualquer direito que lhes é conferido pela Lei das Sociedades por Ações, pelo 

Estatuto Social, pelo Acordo de Investimento, pela Escritura de Debêntures e por este Acordo em 

virtude da titularidade das Debêntures ou das Ações que sejam de titularidade do Bloco dos 

Cotistas do FIP;  (c) para exercer os direitos de voto do Bloco dos Cotistas do FIP consoante a 

decisão tomada em Reunião Prévia do Bloco dos Cotistas do FIP; e (d) receber, em nome de cada 

um dos membros do Bloco dos Cotistas do FIP, toda e qualquer notificação e/ou comunicação 

enviada pela Companhia e/ou por qualquer Acionista (“Representante do Bloco dos Cotistas do 

FIP”). A procuração neste ato outorgada será válida enquanto este Acordo permanecer em vigor, 

nos termos do artigo 118, parágrafo 7º, da Lei das Sociedades por Ações.  

 

14.1.3. O voto mencionado na Cláusula 14.1.2 acima (i) representará o exercício do 

direito de voto de todo o Bloco dos Cotistas do FIP, de forma una e indivisível; e (ii) estará total 

e obrigatoriamente vinculado à deliberação e à orientação de voto aprovada na Reunião Prévia do 

Bloco dos Cotistas do FIP, nos termos dispostos na Cláusula 14.2 deste Acordo, sob pena de 

aplicação das disposições da Cláusula 14.4 em caso de descumprimento. 
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14.1.4. O eventual exercício, por qualquer dos integrantes do Bloco dos Cotistas do FIP, 

do seu direito de voto em desacordo com quanto previsto nesta Cláusula 14.1.1, será considerado 

um descumprimento do Acordo de Acionistas nos termos da Cláusula 14.4, sem prejuízo do 

direito do membro do Bloco dos Cotistas do FIP inocente de promover a execução específica da 

obrigação descumprida e pleitear as perdas e danos que porventura faça jus, quando for o caso. 

 

14.1.5. Na hipótese de uma eventual Transferência, total ou parcial, das Ações ou das 

Debêntures de titularidade do Bloco dos Cotistas do FIP, nos termos deste Acordo, o Bloco dos 

Cotistas do FIP se obriga a fazer com que o adquirente das Debêntures ou das Ações do Bloco 

dos Cotistas do FIP adira, de forma prévia à Transferência, ao presente Acordo nos termos da 

Cláusula 2.3.1, de modo que tal adquirente passará a atuar como parte do Bloco do Bloco dos 

Cotistas do FIP em todos os direitos e obrigações previstos neste Acordo. 

 

14.1.6. Toda e qualquer notificação e/ou comunicação enviada por qualquer Acionista 

e/ou pela Companhia ao Representante do Bloco dos Cotistas do FIP será entendida, para fins 

deste Acordo, como se tal notificação tivesse sido enviada para todos os membros do Bloco dos 

Cotistas do FIP, de modo que nenhum dos membros do Bloco dos Cotistas do FIP poderá alegar 

o não recebimento de qualquer notificação e/ou comunicação que tenha sido devidamente enviada 

ao Representante do Bloco dos Cotistas do FIP. Não obstante o acima disposto, os membros do 

Bloco dos Cotistas do FIP poderão enviar notificações e/ou comunicações diretamente à 

Companhia e/ou aos demais Acionistas, conforme aplicável, nos termos previstos neste Acordo.   

 

14.2. Reunião Prévia do Bloco dos Cotistas do FIP. O Bloco de Cotistas do FIP realizará 

reuniões prévias para definir (i) o voto em bloco a ser exercido pelo Bloco de Cotistas do FIP e/ou 

(ii) o exercício de determinado direito previsto neste Acordo, por meio do Representante do Bloco 

de Cotistas do FIP em Assembleia Geral da Companhia, e/ou pelo Conselheiro do FIP, em reunião 

do Conselho de Administração da Companhia, e/ou pelos representantes da Companhia nos 

órgãos deliberativos das Subsidiárias, conforme aplicável (“Reunião Prévia do Bloco dos Cotistas 

do FIP”). 

 

14.2.1. Qualquer um dos membros do Bloco de Cotistas do FIP poderá convocar, por 

escrito, aceitando-se e-mail com confirmação de recebimento, uma Reunião Prévia do Bloco de 

Cotistas do FIP, com no mínimo 8 (oito) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a 

realização de Assembleia Geral ou reunião do Conselho de Administração pertinente, conforme 

aplicável. 

 

14.2.2. Exceto se de outra forma dispensado por todos os membros do Bloco de Cotistas 

do FIP, a convocação para a Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP deverá ser acompanhada 

de cópia da convocação para a Assembleia Geral ou reunião do Conselho de Administração, 

conforme aplicável, com descrição da ordem do dia e de todos os materiais, minutas e demais 

informações que forem disponibilizados, juntamente com referidas convocações. 

 

14.2.3. As Reuniões Prévias do Bloco de Cotistas do FIP deverão ser realizadas (i) em 

primeira convocação, com no mínimo 6 (seis) Dias Úteis de antecedência à data da Assembleia 

Geral ou reunião do Conselho de Administração pertinente; (ii) em segunda convocação, com no 

mínimo 4 (quatro) Dias Úteis de antecedência à data da Assembleia Geral ou reunião do Conselho 

de Administração pertinente; ou (iii) em terceira convocação, de acordo com o previsto na 

Cláusula 14.2.4 abaixo, conforme aplicável, na sede social da Companhia, ou em outro local que 

seja mutuamente acordado por todos os membros do Bloco de Cotistas do FIP. 
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14.2.4. As Reuniões Prévias do Bloco de Cotistas do FIP serão consideradas validamente 

instaladas, em primeira e segunda convocação, com a presença de, no mínimo, titulares de 10%  

(dez por cento) das Debêntures ou das Ações, conforme aplicável, detidas pelo Bloco de Cotistas 

do FIP], sendo certo que a presença do Representante do Bloco de Cotistas do FIP, definido na 

forma da Cláusula 14.1.2, é imprescindível para a instalação da respectiva Reunião Prévia do 

Bloco de Cotistas do FIP. As deliberações das Reuniões Prévias do Bloco de Cotistas do FIP serão 

tomadas por maioria simples das Debêntures ou das Ações, conforme aplicável, detidas pelo 

Bloco de Cotistas do FIP, exceto na hipótese prevista na Cláusula 14.2.5.  

 

14.2.5. Caso o quórum para instalação da Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP, 

em primeira ou segunda convocação, não seja atingido, as matérias objeto da referida Reunião 

Prévia do Bloco de Cotistas do FIP poderão ser decididas pelos membros do Bloco de Cotistas 

do FIP presentes na respectiva Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP em terceira 

convocação, sendo certo que referida decisão deverá vincular o voto do Bloco de Cotistas do FIP 

e/ou dos Conselheiros do FIP, conforme o caso. 

 

14.2.6. Para fins deste Acordo, será considerado presente o membro do Bloco de Cotistas 

do FIP que participar da Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP por meio de teleconferência, 

videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do membro 

do Bloco de Cotistas do FIP e a comunicação simultânea com os demais presentes na Reunião 

Prévia do Bloco de Cotistas do FIP. Nesse caso, os membros do Bloco de Cotistas do FIP que 

participarem remotamente da Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP poderão expressar seus 

votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio eletrônico. 

 

14.2.7. As Reuniões Prévias do Bloco de Cotistas do FIP serão presididas pelo 

Representante do Bloco de Cotistas do FIP, o qual deverá indicar o secretário dentre os demais 

membros do Bloco de Cotistas do FIP presentes. No caso de ausência do Representante do Bloco 

de Cotistas do FIP, as Reuniões Prévias do Bloco de Cotistas do FIP serão presididas pelo membro 

do Bloco de Cotistas do FIP eleito pela maioria dos presentes. O secretário será responsável pela 

preparação das atas da Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP. 

 

14.3. Orientação de Voto. Será lavrada uma ata da Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP, 

da qual fará parte, como anexo, uma orientação escrita de voto do Bloco de Cotistas do FIP, que 

vinculará a todos os membros do Bloco de Cotistas do FIP, o Conselheiro do FIP e o 

Representante do Bloco de Cotistas do FIP, ficando os membros do Bloco de Cotistas do FIP 

obrigados, de forma irrevogável e irretratável, a se manifestarem como um bloco uno e indivisível, 

por meio do Representante do Bloco de Cotistas do FIP, em sede de Assembleia Geral, e/ou pelo 

Conselheiro do FIP em sede de reunião do Conselho de Administração e/ou com relação a 

qualquer outro direito previsto neste Acordo, não sendo permitidos votos divergentes entre os 

membros do Bloco de Cotistas do FIP no âmbito de Assembleia Geral e/ou reunião do Conselho 

de Administração pertinente, devendo o Representante do Bloco de Cotistas do FIP e o 

Conselheiro do FIP aterem-se à referida orientação de voto. As atas de cada Reunião Prévia do 

Bloco de Cotistas do FIP deverão ser assinadas pelos membros do Bloco de Cotistas do FIP e/ou 

seus representantes e conterão a decisão tomada referente às matérias discutidas na oportunidade. 

 

14.4. Descumprimento. O eventual exercício pelo Representante do Bloco de Cotistas do FIP 

ou do Conselheiro do FIP, conforme aplicável, do direito de voto nas Assembleias Gerais e nas 

reuniões do Conselho de Administração, conforme aplicável, em desacordo com as disposições 

aqui estabelecidas obrigará o presidente da Assembleia Geral ou o presidente da reunião do 

Conselho de Administração, ou o Presidente do Conselho de Administração, conforme aplicável, 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

nos termos do artigo 118, parágrafos 8º e 9º da Lei de Sociedades por Ações, a (i) não computar 

o voto proferido pelo Representante do Bloco de Cotistas do FIP ou pelos Conselheiro do FIP, 

conforme aplicável, que infrinja o disposto no presente Acordo ou que viole a decisão tomada em 

uma Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do FIP; (ii) declarar, em Assembleia Geral ou em 

reunião do Conselho de Administração, conforme aplicável, a invalidade do voto dissidente 

proferido pelo Representante do Bloco de Cotistas do FIP ou pelo Conselheiro do FIP que infrinja 

o disposto no presente Acordo ou que viole a decisão tomada em uma Reunião Prévia do Bloco 

de Cotistas do FIP; e (iii) declarar a invalidade do exercício de determinado direito que infrinja o 

disposto neste Acordo ou que viole a decisão tomada em Reunião Prévia do Bloco de Cotistas do 

FIP. Não obstante, caso o presidente da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de 

Administração ou o Presidente do Conselho de Administração, conforme aplicável, aceite o 

referido voto e essa aceitação seja decisiva para o resultado da votação, e/ou para o exercício de 

um direito, a deliberação assim tomada e/ou o direito exercido, conforme aplicável, deverá ser 

considerada nula de pleno direito, não vinculando os Acionistas ou a administração da 

Companhia. 

 

15. SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

15.1. Todas e quaisquer questões ou disputas oriundas deste Acordo ou a ele relacionadas, 

inclusive quanto a sua existência, validade, eficácia, interpretação, execução e/ou rescisão 

(“Disputas”), envolvendo quaisquer dos Acionistas ou qualquer das Intervenientes Anuentes, 

inclusive seus sucessores a qualquer título (“Partes Envolvidas”), serão resolvidas por meio de 

arbitragem (“Arbitragem”), a ser administrada pela CAM – Câmara de Arbitragem do Mercado 

(“Câmara”).  

 

15.2. A Arbitragem se dará em língua portuguesa, terá como sede a Cidade e Estado de São 

Paulo, local em que será proferida a sentença arbitral, de acordo com as Leis vigentes na 

República Federativa do Brasil e o Regulamento de Arbitragem da Câmara vigente à época da 

instauração da arbitragem, com exceção das alterações aqui previstas (“Regulamento”). Os 

árbitros não deverão julgar por equidade.  

 

15.3. A arbitragem será conduzida por um tribunal composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal 

Arbitral”), sendo um nomeado pelo requerente e outro nomeado pelo requerido, na forma do 

Regulamento. Se houver mais de um requerente e/ou mais de um requerido, os requerentes e/ou 

requeridos deverão indicar em conjunto seu respectivo árbitro. Os dois árbitros assim indicados 

nomearão, de comum acordo e no prazo previsto no Regulamento, o terceiro árbitro, que atuará 

como presidente do Tribunal Arbitral. Quaisquer omissões, recusas, litígios, dúvidas e faltas de 

acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou à escolha do terceiro árbitro 

serão dirimidos pela Câmara de acordo com o Regulamento. As decisões arbitrais serão 

definitivas e vincularão as partes para todos os efeitos.  

 

15.4. Sem prejuízo da obrigatoriedade da arbitragem, as Partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário exclusivamente para: (i) assegurar a instituição da Arbitragem; (ii) obter medidas 

cautelares ou antecipação de tutela para proteção de direitos previamente à constituição do 

Tribunal Arbitral, e (iii) a execução das decisões do Tribunal Arbitral. Qualquer medida 

concedida pelo Poder Judiciário deverá ser prontamente notificada pelo Acionista e/ou pela 

Companhia, conforme aplicável, que requereu tal medida à Câmara. O Tribunal Arbitral, uma 
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vez constituído, poderá rever, manter ou revogar as medidas concedidas pelo Poder Judiciário. 

Para as medidas retro referidas e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, fica 

eleito o Foro da comarca da Capital de São Paulo como o único competente, renunciando a todos 

os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. 

 

15.5. A sentença arbitral poderá ser executada perante qualquer autoridade judiciária que 

tenha jurisdição sobre as partes e/ou seus ativos. 

 

15.6. No curso da Arbitragem, cada uma das Partes Envolvidas arcará com os custos e as 

despesas a que der causa e as Partes Envolvidas ratearão em partes iguais os custos e as despesas 

cuja causa não puder ser atribuída a uma delas. O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes 

Envolvidas, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o 

pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à 

Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, 

(iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos auxiliares 

eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, tais como peritos, tradutores, intérpretes, 

estenotipistas e outros, e (iv) honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte 

vencedora. O Tribunal Arbitral também poderá condenar as Partes ao pagamento de indenização 

por eventual improbidade processual. O Tribunal Arbitral não condenará nenhuma das Partes 

Envolvidas a arcar com (a) honorários advocatícios contratuais e quaisquer outros valores 

devidos, pagos ou reembolsados pela contraparte a seus advogados, peritos, tradutores, 

intérpretes e outros assistentes, e (b) quaisquer outros valores devidos, pagos ou reembolsados 

pela contraparte em relação à arbitragem, incluindo, por exemplo, referentes a fotocópias, 

reconhecimentos de firma, consularização e despesas de viagem.  

 

15.7. Todas e quaisquer Disputas oriundas deste Acordo deverão ser confidenciais, devendo, 

portanto, as Partes, em qualquer caso, requerer a tramitação em segredo de justiça, ficando, 

porém, ao arbítrio do Poder Judiciário a concessão ou não da medida. 

 

15.8. A fim de otimizar e garantir segurança jurídica à resolução das Disputas aqui previstas, 

caso duas ou mais disputas surjam com relação a este Acordo, e desde que requerido por uma das 

Partes, o Tribunal Arbitral procederá à consolidação do procedimento arbitral aqui previsto com 

qualquer outro em que as Partes estejam litigando e que envolva ou de alguma forma impacte este 

Acordo, desde que o Tribunal Arbitral entenda que (i) existem questões comuns de fato ou Lei 

nos procedimentos arbitrais que tornam a consolidação mais eficiente do que manter os 

procedimentos arbitrais sujeitos a julgamentos isolados; e (ii) nenhuma Parte Envolvida em 

qualquer dos procedimentos iniciados seja prejudica pela consolidação, como, por exemplo, por 

conta de atrasos injustificáveis ou conflitos de interesse. Sem prejuízo do disposto neste Acordo, 

a consolidação dos procedimentos arbitrais não deverá ocorrer após a assinatura da ata de missão 

em pelo menos uma das arbitragens em curso. O primeiro Tribunal Arbitral constituído será 

competente para conduzir o procedimento arbitral consolidado. A decisão de consolidação será 

final e vinculante sobre todas as Partes Envolvidas nas disputas e procedimentos arbitrais objeto 
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da ordem de consolidação. A competência para fixar a consolidação será atribuída pelo 

Regulamento. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Notificações. Todas as notificações, demandas, solicitações, consentimentos, aprovações, 

declarações, entregas ou outras comunicações nos termos do presente Acordo ou relacionadas ao 

presente Acordo serão considerados válidos e eficazes quando feitos por escrito e entregues 

pessoalmente ou enviados por e-mail com aviso de recebimento, entrega expressa ou correio 

registrado, com aviso de recebimento e postagem paga, aos endereços especificados abaixo:  

 

  

(i) Se para FIP: 

 

 

TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

Endereço: Rua Hungria, nº 664  

São Paulo/SP 

CEP 01455-904 

At.: Garin Investimentos Ltda. 

E-mail: richard@garininvestimentos.com.br 

 

 

(ii) Se para Israel: ISRAEL CALEBRE MASSA 

Endereço: Rua Domingos de Souto Maior, nº 116, 

Vila Nossa Senhora do Retiro 

São Paulo/SP 

CEP 02951-100 

E-mail: israel.massa@tc.com.br 

 

(iii) Se para Omar: OMAR AJAME ZANATO MIRANDA 

Endereço: Rua Aimberê, nº 1.749, apartamento 51, 

Sumaré, São Paulo/SP 

CEP 01258-020, 

E-mail: omar.ajame@tc.com.br 

 

(iv) Se para Pedro: PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE 

FILHO 

Endereço: Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala 

São Paulo/SP 

CEP 05608-001 

E-mail: pedro.albuquerque@tc.com.br 

 

(v) Se para Startups: STARTUPS BR HOLDING LTDA. 

Endereço: Rua Alfredo Correa Daudt, nº 125, apto 

302, Boa Vista 

Porto Alegre/RS 

CEP 90480-120 

At.: Rafael Ferri 

E-mail: rafael.ferri@tc.com.br 
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(vi) Se para Ferri RAFAEL FERRI 

Endereço: na Alameda Vicente de Carvalho nº 58, Boa 

Vista 

Porto Alegre/RS  

CEP: 91340-490 

E-mail: rafel.ferri@tc.com.br 

 

(vii) Se para Guillermo: GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL 

Endereço: Praça Vilaboim, nº 78, apartamento 81, 

Higienópolis 

São Paulo/SP 

CEP 01241-010 

E-mail: gpb@tc.com.br 

 

(viii) Se para Machado: PEDRO MEDEIROS MACHADO 

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 975, apartamento 

32 

São Paulo/SP 

CEP 04531-011 

E-mail: pedro.machado@tc.com.br 

 

(ix) Se para Javier: JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI 

Endereço: Rua Arminda, nº 132, apartamento 61, Vila 

Olímpia 

São Paulo/SP 

CEP 04545-100 

E-mail: javier.ramacciotti@tc.com.br 

 

(x) Se para Luiz Felipe: LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO 

Endereço: Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62 

São Paulo/SP 

CEP: 04741-001 

E-mail: felipe.pontes@tc.com.br 

 

(xi) Se para Mariano: PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 

695, apartamento 105, 

São Paulo/SP 

CEP 04542-011  

E-mail: pedro.mariano@tc.com.br 

 

(xii) Se para a Companhia: TC TRADERS CLUB S.A. 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 

nº 758, 7º andar, Itaim Bibi  

São Paulo/SP 
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CEP 04542-000 

At.: Pedro Medeiros Machado 

E-mail:pedro.machado@tc.com.br 

 

(xiii) Se para a Tradersnews: TRADERSNEWS INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA. 

Endereço: Avenida dos Tajuras, nº 212, sala 02, 

Cidade Jardim  

São Paulo/SP 

CEP 5670-000 

At.: Israel Massa 

E-mail: israel.massa@tc.com.br 

 

(xiv) Se para a TC Matrix: TC MATRIX LTDA. 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 

nº 758, 7º andar, Itaim Bibi 

São Paulo/SP 

CEP 04542-000 

At.: Israel Massa 

E-mail: israel.massa@tc.com.br 

 

(xv) Se para a TC Rádio: TC RÁDIO LTDA. 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 

nº 758, 7º andar, Itaim Bibi 

São Paulo/SP 

CEP 04542-000 

At.: Israel Massa 

E-mail: israel.massa@tc.com.br 

 

(xvi) Se para Cristianne: 

 

CRISTIANNE DE SÁ ALVES 

Endereço: Rua Adele, nº 95, Bloco Denver, 

apartamento 234, Jardim Dom Bosco,  

São Paulo/SP 

CEP nº 04757-050 

At.: Cristianne de Sá Alves 

E-mail: cris.alves@tc.com.br  

 

(xvii) Se para Thiago: 

 

THIAGO AVANCINI – ME 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, 

conj. 1102, Jardim Paulista,  

São Paulo/SP 

CEP 01452-922  

At.: Thiago Avancini 

E-mail: thiago.avancini@tc.com.br  

 

(xviii) Se para Rafael Felipe: 

 

RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, 

conj. 1102, Jardim Paulista,  

São Paulo/SP 
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CEP 01452-922  

At.: Rafael Felipe 

E-mail: rafael.silva@tc.com.br  

 

(xix) Se para Luis Filipe: 

 

LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876 

Endereço: Avenida João Lunardelli, nº 161, Parque 

Aparício de Barros Fagundes,  

Dois Córregos/SP 

CEP 17300-000 

At.: Luis Felipe Sangaletti 

E-mail: luis.serrano@tc.com.br  

 

(xx) Se para Marcio Antonio: 

 

MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 

94034729104 

Endereço: Rua Jener, nº 35, apto. 62, Aclimação,  

São Paulo/SP 

CEP 01526-030 

At.: Marcio Antonio Souza de Oliveira 

E-mail: marcio.oliveira@tc.com.br  

 

(xxi) Se para André Luiz: 

 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA 

Endereço: Rua 228, nº 205, apto. 1402, Meia Praia,  

Itapema/SC 

CEP 88220-000  

 At.: André Luiz de Almeida 

E-mail: andre.almeida@tc.com.br  

 

(xxii) Se para Abtech: ABTECH TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

Endereço: Rua Inhambu, nº 964, apto. 121, Vila 

Uberabinha,  

São Paulo/SP 

CEP 04520-013 

At.: Alexey Bolfaine  

E-mail: alexey.bolfaine@tc.com.br  

  

(xxiii) Se para Marcelo 

Marinho: 

MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME 

Endereço: Avenida Paulista, nº 171, pavimento 04, 

Bela Vista,  

São Paulo/SP 

CEP 01.311-904 

At.: Marcelo Marinho Miranda 

E-mail: marcelo.miranda@tc.com.br  

  

(xxiv) Se para S. Sanita: S. SANITA JUNIOR – ME 

Endereço: Rua Jairo de Almeida Machado, nº 197, 

casa 23, sala 1,  

São Paulo/SP 

CEP 02998-60 

At.: Sergio Sanita  
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E-mail: sergio.sanita@tc.com.br  

  

 

(xxv) Se para João Vitor: JOÃO VITOR FREITAS DZEREN 

Endereço: Rua Dona Antônia de Queiros, nº 88, 

Bloco B, apto. 706, Consolação, 

São Paulo/SP 

CEP 01307-011 

At.: João Vitor Freitas Dzeren 

E-mail: joao.dzeren@tc.com.br  

  

(xxvi) Se para Breno: BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842 

Endereço: Avenida dos Tajuras, nº 212,  

São Paulo/SP 

CEP 05670-000 

At.: Breno de Andrade Silva Roque 

E-mail: breno.andrade@tc.com.br  

  

(xxvii) Se para Jun & Chang: JUN & CHANG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 

Endereço: Rua Giestas, nº 143, ap. 848, Vila Bela,  

São Paulo/SP 

CEP 03147-000   

At.: Felipe Jun  

E-mail: felipe.jun@tc.com.br  

  

(xxviii) Se para Vanessa: VANESSA MIZUE HABA 

Endereço: Rua Francisco Marcondes Viera, nº 3, 

Apto. 192, Bloco 2, Jd. Lar. SP,  

São Paulo/SP 

CEP 05639-090  

At.: Vanessa Mizue Haba 

E-mail: vanessa.haba@tc.com.br  

  

(xxix) Se para SGINC: SGINC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 

Endereço: Rua da Independência, nº 706, ap. 21ª, 

Cambuci, 

São Paulo/SP 

CEP 05664-015 

At.: Hugo Queiroz  

E-mail: hugo.queiroz@tc.com.br  

 

(xxx) Se para Edison: EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA 

FILHO 

 Endereço: Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Vila 

Nova Conceição,  

São Paulo/SP 

CEP 04513-080 

At.: Edson Ticle de Andrade Melo e Souza 

E-mail: edticle@hotmail.com  
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(xxxi) Se para Agência 

Paulista: 

 

AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA PAULISTA LTDA. 

Endereço: Rua Vitoria, nº 116, ap. 61, Vila 

Assunção, CEP 09.030-050 

Santo André/SP 

CEP 09030-050 

At.: Gustavo Machado da Costa 

E-mail: gustavo.costa@tc.com.br  

 

(xxxii) Se para RFB: 

 

RFB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 

Endereço: Avenida Madrid, nº 181, sala 01, 

Navegantes 

Porto Alegre/RS 

CEP 90.240-560 

At.: Rafael Belle  

E-mail: rafael.belle@tc.com.br  

 

(xxxiii) Se para Diandra: 

 

DIANDRA DE CÂNDIDO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães, nº 

540, Itaim Bibi,  

São Paulo/SP 

CEP 04542-000 

At.: Diandra de Cândido dos Santos 

E-mail: diandra.santos@tc.com.br  

 

(xxxiv) Se para Adrielly: 

 

ADRIELLY ROBERTA RIBEIRO DE SOUZA 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA. 

Endereço: Rua Paris, nº 415, bloco 1, apto. 91, 

São Paulo/SP 

CEP 01257-040 

At.: Adrielly Roberta Ribeiro de Souza 

E-mail: adrielly.ribeiro@tc.com.br  

 

(xxxv) Se para S. L. Rossi: S.L. ROSSI FERNANDES JUNIOR LTDA. 

Endereço: Rua Aroaba, nº 482, Vila Leopoldina,  

São Paulo/SP 

CEP 05315-021 

At.: Sérgio Luiz Rossi 

E-mail: serio.rossi@tc.com.br  

 

  

(xxxvi) Se para Vitor Olimpio: VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA LTDA. 

Endereço: Rua Durval Clemente, nº 315, Jardim São 

Paulo, 

São Paulo/SP 

CEP 02040-000 

At.: Vitor Olimpio Uchima Uehara 

E-mail: vitor.uehara@tc.com.br  

  

(xxxvii)Se para Igor Luiz: IGOR LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua Frei Caneca, nº 282, Consolação,  
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São Paulo/SP 

CEP 01307-000 

At.: Igor Luiz Carneiro de Oliveira 

E-mail: igor.halfeld@tc.com.br  

  

(xxxviii) Se para Patrick: PATRICK CHAGAS TAVARES 

Endereço: Avenida dos Tajurás, nº 212, lado B, 

Cidade Jardim,  

São Paulo/SP 

CEP 05670-000 

At.: Patrick Chagas Tavares 

E-mail: patrick.chagas@tc.com.br  

  

(xxxix) Se para João Pedro: JOÃO PEDRO MOTA GONÇALVES DIAS SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA 

Endereço: Rua Luis Correia de Melo, nº 148, ap. 193, 

Vila Cruzeiro,  

São Paulo/SP 

CEP 04726-220 

At.: João Pedro Mota Gonçalves Dias 

E-mail: joao.dias@tc.com.br  

  

(xl) Se para Lucas: LUCAS LÚCIO GODEIRO 

Endereço: Rua Rodrigues Alves, nº 1410, ap. 1303-

A, 

Mossoró/RN 

CEP 59611-060  

At.: Lucas Lúcio Godeiro 

E-mail: lucas.godeiro@tc.com.br  

  

(xli) Se para Marcello 

Goldkorn: 

MARCELLO Z GOLDKORN APOIO 

ADMINISTRATIVO 

Endereço: Rua Mourato Coelho, nº 658, ap. 34, 

Pinheiros 

São Paulo/SP 

CEP 05417-001 

At.: Marcelo Goldkorn 

E-mail: marcello.goldkorn@tc.com.br  

  

(xlii) Se para Codesystem: 

 

CODESYSTEM SOLUTIONS – EIRELI 

Endereço: AV 13 JP, nº 999, Jardim Esmeralda,  

São Paulo/SP 

CEP 13502-260 

At.: Euclides Neto  

E-mail: euclides.neto@tc.com.br  

 

(xliii) Se para Julierme: JULIERME F. DA ROSA 

Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº 5220, 

Galpão G6, Itupeva Central,  

Blumenau/SC 
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CEP 89068-002 

At.: Julierme F. da Rosa 

E-mail: juliermerosa@hotmail.com  

 

(xliv) Se para Marcio:  MARCIO GOMES BARRETO 

Endereço: Rua José de Oliveira, nº 93, Casa Verde,  

São Paulo/SP 

CEP 02531-010 

At.: Marcio Gomes Barreto 

E-mail: marciogomesbarreto@gmail.com  

 

16.1.1. Todas as notificações, demandas, solicitações, consentimentos, aprovações, 

declarações, entregas ou outras comunicações serão considerados devidamente entregues e 

recebidos na data de entrega, se entregues pessoalmente; na data de transmissão, se enviados por 

e-mail (a menos que não sejam enviados em um Dia Útil, e nesse caso serão considerados 

recebidos no Dia Útil imediatamente posterior); e no Dia Útil imediatamente após a entrega por 

um serviço de entrega expressa. 

 

16.2. Pessoas Vinculadas; Sucessão. O presente Acordo, na presente data e pelo seu prazo de 

vigência, vincula as Ações da Companhia, e, em decorrência, os Acionistas, suas cessionárias, 

sucessores e representantes legais, a qualquer título. 

 

16.2.1. No caso de interdição judicial ou menoridade do Acionista, seus Cessionários 

Permitidos ou sucessores, o(s) curador(es) e tutor(es), igualmente, ficarão obrigados e vinculados 

aos termos e condições deste Acordo, observadas as disposições legais e declarações pessoais (em 

escritos públicos ou particulares) acerca da curatela ou tutela de interdito e de menor.  

 

16.3. Cessão. Exceto se em decorrência de uma Transferência de Ações observando as 

restrições aqui previstas, os direitos e obrigações dos Acionistas nos termos do presente Acordo 

não serão transferidos ou cedidos, total ou parcialmente, sem o consentimento prévio por escrito 

de todos os Acionistas. 

 

16.4. Alterações e Renúncias. Qualquer alteração ou renúncia do presente Acordo somente será 

válida se for feita por escrito e assinada por todos os Acionistas e pela Companhia. 

 

16.5. Independência. A invalidade ou inexequibilidade de uma ou mais disposições do presente 

Acordo não afetará a validade e exequibilidade de qualquer outra de suas disposições, e o presente 

Acordo será interpretado em todos os aspectos como se as referidas disposições inválidas ou 

inexequíveis tivessem sido omitidas. 

 

16.6. Exequibilidade. Qualquer concessão ou tolerância quanto a uma violação por qualquer 

um dos Acionistas de qualquer obrigação relacionada ao presente Acordo será considerada mera 

liberalidade e não resultará em novação, um precedente passível de uso, alteração tácita de seus 

termos, renúncia de direitos, ou um direito adquirido dos demais Acionistas. 

 

16.7. Acordo Integral. O presente Acordo, e seus respectivos Anexos e outros documentos 

mencionados neste instrumento, constituem o acordo integral dos Acionistas com relação às 
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questões aqui tratadas, revogando e prevalecendo sobre quaisquer outros entendimentos 

anteriores, verbais ou escritos, concernentes a tais questões.  

 

16.8. Tributos. Quaisquer Tributos de qualquer natureza que possam ser cobrados como 

resultado das operações previstas neste Acordo serão arcados exclusivamente pelo Acionista que 

for considerado contribuinte pela legislação aplicável. 

 

16.9. Informações Públicas. Os Acionistas deverão acordar quanto ao conteúdo, tempo e 

formato das informações a serem fornecidas às Autoridades Governamentais, empregados, 

representantes, clientes, imprensa ou qualquer outro tipo de informação referente ao presente 

Acordo ou qualquer matéria diretamente relacionada com as operações aqui mencionadas. Cada 

Acionista deverá arcar com suas próprias despesas decorrentes da presente disposição.  

 

16.10. Execução Específica.  Os compromissos e obrigações aqui assumidos por cada um dos 

Acionistas estão sujeitos à execução específica, de acordo com o Código de Processo Civil, 

ficando acordado que o restabelecimento dos prejuízos não constituirá reparação adequada e 

suficiente. Para este fim, os Acionistas reconhecem que este Acordo, devidamente assinado por 

duas testemunhas, constitui um instrumento de execução extrajudicial para todos os fins do 

Código de Processo Civil. 

 

16.11. Parte Interveniente. A Companhia é parte deste Acordo na qualidade de interveniente 

anuente, consentindo expressamente com todos os termos e condições deste Acordo e se 

comprometendo a (i) cumprir e fazer que sejam cumpridas todas as disposições deste Acordo, de 

acordo com a Lei aplicável e (ii) abster-se de registrar, reconhecer ou praticar qualquer ato ou 

omissão que representar uma violação das disposições deste Acordo. 

 

16.12. Vias. Este Acordo deverá ser celebrado em múltiplas vias digitais, sendo que, cada via 

será considerada uma via original e, todas as vias serão consideradas um mesmo instrumento, 

válido a partir da presente data. 

 

16.13. Direitos Não Exclusivos. Os direitos presentes neste Acordo são cumulativos e o 

exercício de qualquer direito ou prerrogativa não impede qualquer Acionista de exercer qualquer 

outro direito ou prerrogativa contra os outros Acionistas, salvo disposição em contrário no 

presente Acordo. Adicionalmente aos direitos previstos no presente Acordo, cada Acionista terá 

direito a todos os outros direitos estabelecidos das Leis aplicáveis e no Estatuto Social da 

Companhia. 

 

16.14. Terceiros Beneficiários. Nenhuma disposição do presente Acordo destina-se a conferir a 

nenhuma Pessoa que não um Acionista e a Companhia, e seus sucessores e cessionários, algum 

direito ou prerrogativa legal aqui previstos. 

 

16.15. Assinatura Digital. Os Acionistas, a Companhia e as Subsidiárias declaram e concordam 

que este Acordo de Acionistas, incluindo todas as páginas de assinatura e anexos, serão assinados 

eletronicamente ou digitalmente por meio de plataformas de assinatura eletrônica, devidamente 

autorizadas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (e.g., DocuSign), o que 

reconhecem ser legal válido e legítimo para constituir e vincular os Acionistas, a Companhia e as 
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Subsidiárias, ainda que não utilizem certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. Os 

Acionistas, a Companhia e as Subsidiárias também concordam que a assinatura eletrônica ou 

digital desta ata não obsta ou prejudica sua exequibilidade, devendo ser considerado, para todos 

os fins de direito, um título executivo extrajudicial.  Os Acionistas, a Companhia e as Subsidiárias 

acordam que a data de assinatura será a data na qual todas as assinaturas do presente Acordo 

forem realizadas na referida plataforma digital, sendo este Acordo e seu anexos, conforme seus 

próprios termos e no que for aplicável, considerados como exequíveis, válidos e vigentes entre as 

Partes.  

 

 

E, POR ESTAREM ASSIM, JUSTOS E CONTRATADOS, os Acionistas, a Companhia e as 

Intervenientes Anuentes fizeram com que seus representantes legais celebrassem o presente 

Acordo na data indicada no preâmbulo. 

 

[Restante da página deixada intencionalmente em branco.]  

[Página de assinaturas a seguir] 
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[Página 1/3 de assinaturas do Acordo de Acionistas da TC Traders Club S.A.  celebrado em 30 

de abril de 2021 entre os Acionistas Originais, Acionistas Colaboradores e o TC Private Fundo 

de Investimento em Participações Multiestratégia] 

 

FIP: 

 

__________________________ 

TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

Representada por: Garin Investimentos Ltda. 

 

Acionistas Originais: 

 

 

__________________________ 

ISRAEL CALEBE MASSA 

 

__________________________ 

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA 

 

 

__________________________ 

PEDRO GERALDO BERNARDO DE 

ALBUQUERQUE FILHO 

 

__________________________ 

GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL 

 

__________________________ 

STARTUPS BR HOLDING LTDA. 

 

__________________________ 

RAFAEL FERRI 

 

 

__________________________ 

PEDRO MEDEIROS MACHADO 

 

__________________________ 

JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI 

 

 

__________________________ 

PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS 

 

__________________________ 

LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO 

 

Acionistas Colaboradores: 

 

 

___________________________ 

THIAGO AVANCINI – ME  

 

 

 

___________________________ 

RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

Representada por: Rafael Felipe Silva 

 

___________________________ 

LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 

36377748876 

___________________________ 

MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 

94034729104 

 

__________________________ 

CRISTIANNE DE SÁ ALVES 

 

__________________________ 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA  
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[Página 2/3 de assinaturas do Acordo de Acionistas da TC Traders Club S.A.  celebrado em 30 

de abril de 2021 entre os Acionistas Originais, Acionistas Colaboradores e o TC Private Fundo 

de Investimento em Participações Multiestratégia] 

 

 

___________________________ 

MARCELO MARINHO MIRANDA 

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA. ME 

Representada por: Marcelo Marinho Miranda 

 

 

___________________________ 

S. SANITA JUNIOR – ME 

___________________________ 

ABTECH TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 

LTDA 

___________________________ 

S.L ROSSI FERNANDES JUNIOR LTDA. 

  

___________________________ 

JOÃO VITOR FREITAS DZEREN 

 

 

___________________________ 

BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 

42744072842 

___________________________ 

JUN & CHANG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA. 

Representada por: Felipe Jun Tanoue Chang 

 

 

___________________________ 

VANESSA MIZUE HABA 

___________________________ 

SGINC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 

Representada por: Hugo Fagundes de Lima 

Queiroz 

 

___________________________ 

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA 

FILHO 

___________________________ 

AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA PAULISTA LTDA. 

Representada por: Gustavo Machado da Costa 

 

 

___________________________ 

RFB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 

Representada por: Rafael Flores Belle 

 

___________________________ 

DIANDRA DE CÂNDIDO DOS SANTOS 

 

 

 

 

___________________________ 

ADRIELLY ROBERTA RIBEIRO DE SOUZA 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA. 

Representada por: Adrielly Roberta Ribeiro 

de Souza 
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[Página 3/3 de assinaturas do Acordo de Acionistas da TC Traders Club S.A.  celebrado em 30 

de abril de 2021  entre os Acionistas Originais, Acionistas Colaboradores e o TC Private Fundo 

de Investimento em Participações Multiestratégia] 

 

___________________________ 

VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA LTDA. 

Representada por: Vitor Olimpio Uchima 

Uehara 

 

 

___________________________ 

IGOR LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 

Representada por: Igor Luiz Carneiro De 

Oliveira 

 

___________________________ 

PATRICK CHAGAS TAVARES 

 

___________________________ 

JOÃO PEDRO MOTA GONCALVES DIAS 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

___________________________ 

LUCAS LÚCIO GODEIRO 

 

 

 

___________________________ 

MARCELLO Z GOLDKORN APOIO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

___________________________ 

CODESYSTEM SOLUTIONS - EIRELI 

 

__________________________ 

JULIERME F. DA ROSA 

___________________________ 

MARCIO GOMES BARRETO 

 

 

Interveniente-Anuentes: 

 

__________________________ 

TC TRADERS CLUB S.A. 

 

 

__________________________ 

TC MATRIX LTDA. 

 

__________________________ 

TRADERSNEWS INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

LTDA. 

 

__________________________ 

TC RÁDIO LTDA. 

 

 

Testemunhas: 

 

_________________________________ 

Nome: Gisele Bastos Nitz 

RG: 114.335.90-4 DETRAN/RJ 

CPF: 094.785.857-11 

_________________________________ 

Nome: Natasha Tammy Massa 

RG: 43909383 SSP/SP 

CPF: 357.585.428-90 
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REGULAMENTO DO  

TRADERS CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO  

CNPJ/ME: 39.793.145/0001-22 

Vigência: 23 de março de 2021 

1. Das Características do FUNDO

1.1. O FUNDO será regido pelo presente Regulamento (“Regulamento”) e pelas disposições legais e 

regulamentares que lhe forem aplicáveis, contando com as seguintes características: 

Forma de condomínio: Aberto 

Prazo de duração: de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de primeira integralização de cotas do Fundo. 

Exercício Social: O exercício social do FUNDO terá duração de 1 (um) ano, encerrando-se no último dia do 

mês de setembro, o FUNDO será auditado ao final desse prazo, devendo as referidas demonstrações financeiras 

auditadas serem disponibilizadas à CVM e aprovadas pelos Cotistas em Assembleia Geral de Cotistas. 

2. Público Alvo

2.1. O FUNDO é destinado a receber aplicações de Cotistas, conforme termo definido abaixo, a critério do 

ADMINISTRADOR, e atendidos os seguintes critérios: 

Classificação do Público Alvo: Nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 

especialmente da Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“ICVM 539”) o 

FUNDO é destinado a Investidores Qualificados, doravante designados “Cotistas”, que estejam de acordo com 

as características do FUNDO conforme descrito neste Regulamento, não sendo permitida a aplicação de recursos 

no FUNDO por investidores em geral. 

2.2. Considerando o público alvo do FUNDO, a elaboração de Lâmina de Informações Essenciais é dispensada 

nos termos da regulamentação em vigor. 

3. Prestadores de Serviços

3.1. Os Cotistas nomearam o ADMINISTRADOR para prestar ao FUNDO o serviço de administração fiduciária, 

tendo o ADMINISTRADOR aceitado tal incumbência, desde que na forma e limites estabelecidos neste 

Regulamento. 

ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Banco Daycoval S.A. 

CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90 

Ato Declaratório CVM nº 17.552 de 05 de dezembro de 2019 

Anexo I - Regulamento FIC/FIM
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Endereço: Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200 

Site: https://www.daycoval.com.br 

Inscrição no Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) sob os caracteres LMHSWA.00000.LE.076 

 

3.2.  O ADMINISTRADOR poderá renunciar à administração do FUNDO, ficando obrigado a convocar 

imediatamente a assembleia geral para eleger seu substituto, a se realizar no prazo de até 15 (quinze) dias.  

 

3.2.1. Após a renúncia, o ADMINISTRADOR deverá permanecer no exercício de suas funções até sua 

efetiva substituição, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de liquidação do 

FUNDO pelo ADMINISTRADOR.  

 

3.3. O ADMINISTRADOR é responsável pela contratação, em nome do Fundo, de seus prestadores de serviços, 

e realizará a análise prévia quanto ao atendimento de requisitos objetivos que indiquem a capacidade do prestador 

de serviços para prestar os serviços necessários ao FUNDO, bem como o cumprimento de requisitos regulatórios 

aplicáveis. A representação do FUNDO pelo ADMINISTRADOR na contratação não deve ser entendida pelos 

Cotistas, em nenhuma hipótese, como recomendação ou chancela qualitativa do prestador de serviços, sendo que 

a adesão ao Regulamento pelo Cotista representará também sua anuência com relação aos prestadores de serviços 

já contratados. 

 

GESTÃO PROFISSIONAL DA CARTEIRA  

GARIN INVESTIMENTOS LTDA.  

CNPJ/ME: 17.516.277/0001-74 

Ato Declaratório CVM nº 13.001, datado de 09 de abril de 2013 

Endereço: Rua Hungria, n.º 664, CEP: 01455-904, Jardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo.  

Site: www.garininvestimentos.com.br 

 

3.3.1.O GESTOR, observadas as limitações deste Regulamento, detém, com exclusividade, todos os 

poderes de gestão da carteira, assim entendidos os de seleção, avaliação, aquisição, alienação, subscrição, 

conversão, permuta e demais direitos, inclusive políticos, inerentes aos ativos financeiros e modalidades 

operacionais que integrem a carteira do FUNDO. 

 

CUSTÓDIA, CONTROLADORIA, TESOURARIA, ESCRITURAÇÃO DE COTAS 

Banco Daycoval S.A. 

CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90 

Ato Declaratório CVM nº 1.085 de 30 de agosto de 1989 

Endereço: Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200 

Site: https://www.daycoval.com.br  

Inscrição no Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) sob os caracteres W4BAVK.00000.SP.076 

 

3.4. Os serviços de custódia, as atividades de tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, 

distribuição de cotas, escrituração da emissão e resgate de cotas e auditoria do FUNDO são regulados pela CVM 

e a descrição de suas atividades podem ser obtidas nos normativos por ela expedidos. 

 

4. Remuneração dos Prestadores de Serviços  
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4.1. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, gestão da carteira, tesouraria, controle e 

processamento dos ativos financeiros e a escrituração da emissão e do resgate de cotas será devida pelo FUNDO 

uma Taxa de Administração equivalente a: 

 

Taxa de Administração: Valor fixo de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) mensais, devidos ao 

administrador 

Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e 

cinquenta e dois avos) daquela percentagem. 

Provisionamento: diário 

Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1 

Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação de serviços 

Índice de Correção: IGP-M 

Periodicidade de Correção: anual, possuindo como data base a 1ª integralização de cotas do Fundo 

 

4.1.1. Os fundos investidos podem estar sujeitos ao pagamento de taxas de administração, performance, 

ingresso e/ou saída, conforme disposto em seus respectivos regulamentos. A Taxa de Administração não 

compreende as referidas taxas.  

 

4.2. Pelos serviços de custódia, será devida pelo FUNDO a seguinte taxa máxima de custódia: 

 

Taxa de Custódia: Valor fixo de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. 

Base de Cálculo: Patrimônio Líquido do FUNDO 

Provisionamento: Diário 

Data de Pagamento: 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação de serviços 

Índice de Correção: IGP-M 

Periodicidade de Correção: anual, possuindo como data base a 1ª integralização de cotas do Fundo 

 

4.3. O FUNDO não possui taxa de performance.  

 

4.4. Não serão devidas pelos Cotistas taxas de ingresso e/ou de saída em razão, respectivamente, de aplicações 

de recursos no FUNDO e quando do resgate de suas cotas.  

 

4.5. Quando da aplicação, pelo FUNDO, em cotas de fundos de investimento e/ou cotas fundos de investimento 

em cotas de fundos de investimento, os fundos investidos poderão cobrar, além da taxa de administração, taxa de 

performance, ingresso e/ou saída.  

 

5. Condições para Distribuição, Emissão, Aplicação, Resgate e Amortização de Cotas  

 

5.1. As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais do seu patrimônio e são nominativas e escriturais, e 

conferem iguais direitos e obrigações aos Cotistas. 
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5.1.1. As cotas do FUNDO não podem ser objeto de cessão ou transferência, exceto nos casos expressamente 

previstos na regulamentação em vigor. 

 

5.2. A emissão e o pagamento de resgates de cotas do FUNDO observarão as seguintes regras: 

 

Cálculo de Cota: resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de cotas do FUNDO, 

apurados, ambos, no encerramento do dia, assim entendido, o horário de fechamento dos mercados em que o 

FUNDO atue. 

 

Atualização do valor da cota: As cotas do FUNDO são atualizadas a cada dia útil, com base nos critérios 

estabelecidos pela regulamentação em vigor. 

 

Cotização para Aplicação: Conversão em D+0, para os recursos disponibilizados ao ADMINISTRADOR até 

as 14h30min. 

 

Horário Máximo para solicitação de Resgates voluntário: 14h30min. 

Prazo de Conversão do Resgate após Período de Carência: D+0  após solicitação. 

Prazo para Pagamento do Resgate: D+1 dia útil após conversão. 

Carência para resgate: 12 (doze) meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de cotas no 

Fundo (“Período de Carência”). 

 
5.3. Observado o disposto neste regulamento acerca do Período de Carência, a solicitação de aplicação e/ou o 

pedido de resgate deverão ser efetuados pelo Cotista dentro do horário estabelecido pelo ADMINISTRADOR, 

sob pena de serem considerados como efetuados no 1º (primeiro) dia útil subsequente. 

 
5.4. Tendo em vista a estratégia de investimento do Fundo e visando preservar o seu bom desempenho e a 

proteção dos interesses dos cotistas, cotas serão emitidas para aceitação de aplicações pelo Fundo exclusivamente 

durante o período de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de início do Fundo, ou período inferior 

determinado pelo Gestor a seu exclusivo critério e notificado por escrito ao Administrador (o “Período de 

Aplicação”).  

 

5.5. Na emissão das cotas do Fundo, a qualquer tempo inclusive durante o Período de Aplicação, deve ser 

utilizado o valor da cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do Fundo (D+0), desde 

que respeitado o horário máximo fixado pelo Administrador.  

 

5.6. Após o Período de Aplicação, novas aplicações no Fundo permanecerão suspensas, exceto caso a abertura 

do Fundo para novas aplicações seja recomendada pelo Gestor e aprovado em assembleia geral de Cotistas, que 

na ocasião, deverá estabelecer critérios e condições para aceitação de novas aplicações, inclusive (i) novo prazo 

para reserva de cotas e subsequente aplicação, durante o qual novas aplicações no Fundo serão admitidas; (ii) valor 

máximo de novas aplicações que o Fundo poderá aceitar e (iii) condições para exercício por todos os Cotistas, na 

proporção das respectivas participações no número total de Cotas, de direito de preferência para subscrever novas 

Cotas.  

 

5.7. A suspensão de novas aplicações de que trata este item 5.6. e sub itens aplicar-se-á indistintamente a novos 

investidores e atuais Cotistas do Fundo.  
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5.8. A aplicação e o resgate de Cotas do FUNDO, podem ser realizados em ativos financeiros, nos termos do 

artigo 125, inciso I da ICVM 555, por meio de débito e crédito em conta corrente, Documento de Ordem de 

Crédito – DOC, Transferência Eletrônica Disponível – TED, via B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ou qualquer 

outro sistema de liquidação que venha a ser criado e legalmente reconhecido, desde que o ativo financeiro seja 

um Valor Mobiliário, conforme definido neste Regulamento. Nas hipóteses em que aplicável, somente serão 

consideradas as aplicações como efetivadas após a devida disponibilização dos recursos na conta corrente do 

Fundo ou dos Valores Mobiliários em custódia do FUNDO.  

 
5.8.1. A utilização de Valores Mobiliários na integralização e resgate de cotas deverá observar as condições 

estabelecidas pela CVM, bem como as correspondentes obrigações fiscais, eventualmente existentes, e ainda, 

cumulativamente, os seguintes critérios: 

 

I - os ativos financeiros a serem utilizados pelo Cotista na integralização das cotas do FUNDO deverão ser Valores 

Mobiliários, aprovados pelo Gestor e compatíveis com a política de investimento do FUNDO;  

 

II - a integralização das cotas do FUNDO poderá ser realizada, desde que, solicitada por escrito pelo Cotista e o 

valor a ser integralizado seja apurado com base no preço de mercado dos Valores Mobiliários utilizados na 

integralização; e 

 

III - o resgate das cotas seja objeto de Resgate Compulsório ou, após o Período de Carência, solicitado por escrito 

pelo Cotista, sendo certo, que a transferência da titularidade dos ativos integrantes da carteira do FUNDO deverá 

observar os prazos de conversão e pagamento das Cotas estabelecido neste Regulamento, conforme o caso, para 

as hipóteses de Resgate Compulsório ou resgate voluntário; 

 

IV.  Os Cotistas receberão os Valores Mobiliários quando do pagamento de resgates (inclusive Resgate 

Compulsório) (a) livres de qualquer ônus e/ou gravame, exceto no que diz respeito a acordo de voto e/ou a 

restrições constantes do Regulamento e demais documentos do Fundo Investido emissor dos Valores Mobiliários 

aos quais o Cotista deva aderir para receber Valores Mobiliários; podendo ser livremente negociados; (b) que 

tenham como titular e/ou comitente o próprio FUNDO; e (c) devidamente custodiados e registrados em sistema 

de registro e liquidação financeira de ativos financeiros autorizados pelo BACEN ou em instituições autorizadas 

à prestação de serviços de custódia pela CVM. 

 

5.9. O resgate das Cotas do Fundo por solicitação dos Cotistas está sujeito ao Período de Carência, conforme 

definido acima. Durante o Período de Carência, os Cotistas não poderão solicitar o resgate das suas Cotas, mas 

estarão sujeitos ao resgate compulsório de Cotas, a critério do Gestor, nos termos abaixo. 

 
 
5.9.1. Fica assegurado ao Fundo o direito de realizar o resgate compulsório de Cotas, total ou parcial, a exclusivo 
critério do Gestor (o “Resgate Compulsório”), desde que observados os seguintes termos e condições: 
 

I. O Resgate Compulsório poderá ocorrer a qualquer tempo a partir do início do Fundo e durante o Período 
de Carência (prorrogado ou não), a exclusivo critério do Gestor, mediante envio de comunicação ao 
Administrador; 
 

II. O montante total objeto do Resgate Compulsório será pago mediante entrega de Valores Mobiliários 
(com possibilidade de pagamento parcial em percentual de até 5% (cinco por cento) em moeda corrente 
nacional, observada a capacidade de caixa e liquidez do Fundo); 
 

III. O Resgate Compulsório se dará em relação a todos os cotistas indistintamente, de forma equânime, 
simultânea e respeitará a participação proporcional de todos os Cotistas no patrimônio líquido total do 
Fundo, observado ainda que no caso de pagamento de Resgate Compulsório parcialmente em dinheiro e 
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parcialmente em Valores  Mobiliários, exceto mediante aprovação em assembleia geral pela totalidade dos 
Cotistas, os resgates serão pagos em dinheiro e Valores Mobiliários na mesma proporção, para todos os 
Cotistas; 
 

IV. A data de conversão das cotas em recursos, especificamente para fins de pagamento de Resgate 
Compulsório, será a da data do Resgate Compulsório (D+0), conforme informada pelo Gestor ao 
Administrador com pelo menos 01 (um) dia útil de antecedência;  
 

V.  O pagamento do Resgate Compulsório deverá ser efetuado no 2º dia útil subsequente à data da conversão 
estabelecida no item IV acima (D+2); e 
 

VI. Não haverá incidência de nenhuma taxa de saída em relação a Resgates Compulsórios.  
 

5.10. Sem prejuízo do direito do Gestor de efetuar o Resgate Compulsório, nenhum resgate de cotas poderá ser 

solicitado por cotistas ou aceito pelo Fundo durante o Período de Carência. 

 

5.11. Poderão ser realizadas amortizações de cotas desde que observadas as correspondentes obrigações fiscais 

aplicáveis a essa movimentação, bem como os respectivos critérios para apuração de rendimentos que 

eventualmente componham os valores amortizados: 

 

(i)  Para fins de amortização de cotas, será considerado o valor da cota do dia útil imediatamente anterior ao do 

pagamento da respectiva parcela de amortização, devendo o pagamento ser efetuado na data aprovada em 

Assembleia Geral de Cotistas; 

(ii)  Quando a data estipulada para qualquer pagamento de amortização aos Cotistas cair em dia não útil na sede 

do ADMINISTRADOR ou de feriado nacional, tal pagamento será efetuado no 1º (primeiro) dia útil seguinte, 

pelo valor da cota em vigor no dia útil imediatamente anterior à data do pagamento; e 

(iii)  Os pagamentos de amortização das cotas serão realizados em moeda corrente nacional, por meio de ordem 

de pagamento, crédito em conta corrente, documento de ordem de crédito, ou outro mecanismo de transferência 

de recursos autorizado pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 

 

5.12. Todo e qualquer feriado de âmbito estadual ou municipal na praça em que o ADMINISTRADOR estiver 

sediado, bem como o dia em que não houver expediente bancário, em virtude de determinação de órgãos 

competentes, não será considerado dia útil, para fins de aplicação e resgate de cotas. 

 

5.13.  Após o Período de Carência e em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes da 

carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou 

que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos Cotistas, em prejuízo 

destes últimos, o ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates, 

situação em que convocará Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre as seguintes possibilidades previstas 

na regulamentação em vigor ou outras que venham a ser estabelecidas por normativos posteriores: 

 

(i) substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de ambos; 

(ii) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgates; 

(iii) possibilidade do pagamento de resgate em ATIVOS FINANCEIROS;  

(iv) cisão do FUNDO; e 

(v) liquidação do FUNDO. 
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5.14. O FUNDO deverá permanecer fechado para aplicações enquanto perdurar o período de fechamento de 

resgates mencionado acima. 

 

6. Do Objetivo do FUNDO e Política de Investimento 

 

6.1. Objetivo: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, 

no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) e 

até 100% (cem por cento) de seus recursos em cotas de emissão do TC PRIVATE FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ/ME n.º 39.817.142/0001-81 

(respectivamente “Valores Mobiliários” e/ou “Fundo Investido”). 

 

6.1.1. O objetivo do FUNDO previsto neste Regulamento não se caracteriza como uma promessa, garantia 

ou sugestão de rentabilidade, consistindo apenas em um objetivo a ser perseguido pelo FUNDO. 

 

6.1.2. Eventual rentabilidade e resultados obtidos pelo FUNDO no passado não representam garantia de 

rentabilidade e resultados no futuro. 

 

6.2. A aplicação do Cotista no FUNDO não está sujeita ao imposto de renda retido na fonte, desta forma a 

GESTORA não tem uma meta tributária atrelada ao prazo médio da carteira de títulos do FUNDO. 

 

6.3. Política de Investimento: Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como 

“Multimercado”. 

 

6.3.1. O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido 

em cotas do Fundo Investido. 

 

6.3.2. O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos 

e sessenta e cinco) dias, possibilitando a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. 

No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos 

termos da legislação aplicável. 

 

6.3.3. Respeitada a composição mínima da carteira nos Valores Mobiliários e conforme descrita no item 

6.3.1. acima, qualquer parcela remanscente do ativos integrantes da carteira do Fundo não representada por 

Valores Mobiliarios deverá observar limites de concentração em função do ativo e do emissor, sem prejuízo, 

ainda, de outros limites de investimento especificados ao longo deste Regulamento. 

 

6.3.4. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas de Fundos Investidos podem ser 

mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais; (ii) títulos de renda fixa de 

emissão de instituição financeira; e (iii) operações compromissadas. 

 

 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

2538061v1 

 8/14 

6.3.5. O FUNDO: (i) não poderá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento destinados a 

investidores profissionais; e (ii) não possui limite máximo de concentração em cotas dos fundos de 

investimento, exceto com relação ao investimento em cotas de FIDC-NP e FICFIDC-NP não destinado 

exclusivamente a investidores profissionais, cuja concentração está limitada a 10% (dez por cento) do 

patrimônio líquido do FUNDO, sem prejuízo, ainda, de outros limites de investimento no quadro abaixo. 

 

6.3.6. O FUNDO deverá observar, ainda, os seguintes limites: 

 

Outros Limites¹ 

- Investimento no Exterior: investimento em ativos financeiros 

negociados no exterior, indiretamente 

Vedado  

 

 

- Crédito Privado: investimento em ativos financeiros de 

responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou de 

emissores públicos que não a União Federal, indiretamente 

Vedado 

 

 

- Derivativos: cotas de Fundos Investidos que utilizam derivativos para 

fins de proteção da carteira (hedge)  
 Vedado 

- Alavancagem: cotas de Fundos Investidos que realizam operações em 

valor superior ao patrimônio líquido 
Vedado 

- Contraparte ADMINISTRADOR ou empresas ligadas, inclusive 

veículos de investimento por administrados e/ou geridos 
Permitido  

- Cotas de fundos de investimento administrados pelo 

ADMINISTRADOR ou por empresas ligadas 
 Sem limite máximo 

- Cotas de um único Fundo Investido  

 Até 100% no Fundo Investido e 

até 5% para demais fundos de 

investimento 

¹ Em relação ao patrimônio líquido do FUNDO. 

 

6.3.7. Os limites referidos acima devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do 

FUNDO com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem, observado o disposto na regulamentação aplicável. 

 

6.3.8. Fundo Investido. A política de investimento e a composição da carteira do Fundo Investido observará 

o disposto no seu respectivo regulamento, disponível no site da CVM http://www.cvm.gov.br/. 

 

6.4. Os limites indicados nos quadros acima serão considerados em conjunto e cumulativamente e somente para 

os ativos detidos diretamente pelo Fundo. 

 

6.4.1. Observado o disposto acima, o Fundo Investido observará os limites por emissor e por modalidade 

de ativos previstos na regulamentação aplicável. 

 

6.5. O Fundo e o Fundo Investido poderão utilizar seus ativos financeiros para prestação de garantias de 

operações próprias, bem como emprestar, desde que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente 
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através de serviço autorizado pelo BACEN ou pela CVM, sendo vedado tomar ativos financeiros em empréstimo, 

observada ainda a regulamentação aplicável a seus Cotistas, quando for o caso. 

 

6.6. O ADMINISTRADOR, o GESTOR e quaisquer empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem 

como, fundos de investimento, clubes de investimento e/ou carteiras administradas pelo ADMINISTRADOR, 

pelo GESTOR ou por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico poderão atuar, direta ou indiretamente, 

como contraparte em operações realizadas pelo FUNDO. 

  

6.6.1. Os Fundos Investidos poderão realizar suas operações por meio de instituições autorizadas a operar 

no mercado de ativos financeiros, ligadas ou não ao ADMINISTRADOR, ao GESTOR e/ou às empresas 

a eles ligadas, podendo, inclusive, adquirir ativos financeiros que sejam objeto de oferta pública ou privada, 

que sejam coordenadas, lideradas, ou das quais participem as referidas instituições.  

 

6.6.2. Na hipótese de utilização de derivativos, tais estratégias poderão acarretar variações no valor do 

patrimônio líquido maiores do que as que ocorreriam no caso de não utilização de referidos instrumentos, 

podendo, ainda, ocasionar eventuais perdas de patrimônio. 

 

6.7. Além de outros riscos específicos, o FUNDO estará exposto aos riscos inerentes (i) ao investimento nos 

Valores Mobiliários; (ii) aos ativos financeiros que compõem as carteiras de investimento do FUNDO e (iii) aos   

mercados nos quais tais ativos financeiros são negociados. 

 

6.7.1. Dentre os Riscos Específicos do FUNDO, podem ser destacados:  

 
(i) Risco de Investimento indireto em um Fundo de Investimento em Participações: os Cotistas 

reconhecem que estão investindo no Fundo com o único objetivo de, indiretamente através do Fundo, realizar 

investimento no Fundo Investido e, portanto, estão sujeitos aos fatores de risco listados no regulamento do Fundo 

Investido, em particular, riscos de liquidez, concentração e perda do capital investido.  

 

(ii) Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes das 

transações do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e 

juros) e/ou de liquidação das operações contratadas. Ocorrendo tais hipóteses, o patrimônio líquido do FUNDO 

poderá ser afetado negativamente. 

 

(iii) Risco de Mercado: Os valores dos ativos financeiros e derivativos integrantes da CARTEIRA do FUNDO 

e/ou dos Fundos Investidos são suscetíveis às oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de 

mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados de seus emissores. Nos casos em que houver queda do 

valor destes ativos, o patrimônio líquido do FUNDO poderá ser afetado negativamente. 

 

(iv) Risco de Concentração: A concentração de investimentos do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos em 

um mesmo ativo financeiro pode potencializar a exposição da carteira aos riscos aqui mencionados. De acordo 

com a política de investimento, o FUNDO pode estar, ainda, exposto a significativa concentração em ativos 

financeiros de poucos ou de um mesmo emissor, com os riscos daí decorrentes.  

 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

2538061v1 

 10/14 

(v) Risco de liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos 

ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO e/ou do Fundo Investido, nos respectivos mercados em 

que são negociados. O Gestor poderá realizar resgates compulsórios mediante entrega de Valores Mobiliários de 

emissão do Fundo Investido, que é um fundo fechado com prazo de 05 (cinco) anos e portanto, com liquidez 

significativamente limitada. Em virtude de tais riscos, o GESTOR poderá encontrar dificuldades para liquidar 

posições ou negociar tais ativos financeiros no tempo e pelo preço desejados, podendo, inclusive, ser obrigado a 

aceitar descontos nos preços de forma a viabilizar a negociação e, em casos excepcionais de iliquidez, efetuar 

resgates de cotas, total ou parcialmente, fora dos prazos estabelecidos neste Regulamento, inclusive em virtude de 

atraso no pagamento de resgate de cotas e/ou divulgação de valores de cotas pelos fundos investidos.  

 

(vi)  Risco de Perdas Patrimoniais: O FUNDO, e consequentemente, o Fundo Investido (assim como 

eventuais outros fundos investidos), utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais 

para seus Cotistas, dada a concentração de até 100% do seu patrimônio em uma única companhia de capital 

fechado, inclusive com derivativos caso a Composição da Carteira indicada neste Regulamento permita. 

 

(vii) Risco Decorrente da Precificação dos Ativos Financeiros: A precificação dos ativos financeiros 

integrantes da CARTEIRA do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos é realizada de acordo com os critérios e 

procedimentos estabelecidos na regulamentação em vigor. Os ativos integrantes da carteira do Fundo Investido 

não terão preço ou marcação a mercado e serão avaliados de acordo com critérios estabelecidos no regulamento 

do Fundo investido. Referidos critérios, tais como os de marcação a mercado, poderão ocasionar variações nos 

valores dos ativos financeiros integrantes da CARTEIRA do FUNDO e/ou dos Fundos Investidos, resultando 

em aumento ou redução no valor das cotas do FUNDO. 

 

(viii) Risco de Mercado Externo:  Caso a Composição da Carteira indicada neste Regulamento permita, e os 

Fundos Investidos realizem investimentos em ativos financeiros negociados no exterior, consequentemente a 

carteira do FUNDO e dos Fundos Investidos poderão ter sua performance afetada por requisitos legais ou 

regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do 

Real em relação a outras moedas. Os investimentos estarão expostos a alterações nas condições política, 

econômica ou social nos países onde investe, o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos financeiros. 

Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde os 

Fundos Investidos invistam e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo Investido.  

 

(ix) Risco de Investimento em Renda Variável: o mercado de bolsa de valores é considerado um mercado de 

alto risco devido às grandes variações de rendimentos a que está sujeito. Adicionalmente, os investimentos em 

ações estão sujeitos a riscos de perda de parte do capital investido em razão de degeneração da situação 

econômico-financeira da empresa emissora das ações; 

 

(x) Risco Regulatório: as eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis ao FUNDO, incluindo, mas não se 

limitando àquelas referentes a tributos, podem causar um efeito adverso relevante no preço dos ativos e/ou na 

performance das posições financeiras adquiridas pelo FUNDO. Da mesma forma, caso tais normas ou leis 

aplicáveis ao FUNDO venham a sofrer qualquer alteração, os investimentos no FUNDO poderão acarretar 

eventual desenquadramento dos Cotistas aos eventuais limites aplicáveis a eles, sem qualquer responsabilidade do 

ADMINISTRADOR; 
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(xi) Risco Decorrente da Não Obtenção do Tratamento Tributário Perseguido pelo FUNDO: o FUNDO 

busca manter a carteira enquadrada como de longo prazo para fins da legislação tributária em vigor. Nesse caso, 

o Imposto de Renda na Fonte incidirá semestralmente ("come-cotas semestral"), no último dia útil de maio e 

novembro de cada ano, à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos produzidos no período. Os 

rendimentos decorrentes de resgates serão tributados na fonte pelo imposto de renda, em função do prazo do 

investimento às alíquotas: (i) 22,5% (vinte dois e meio por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias; e (ii) 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 180 (cento e oitenta e um) dias até 360 

(trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo 

de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e 15% (quinze por cento), em aplicações 

com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Ainda que o FUNDO busque manter a carteira enquadrada 

como de longo prazo para fins da legislação tributária em vigor, não há compromisso nem garantia de que este 

FUNDO receberá o tratamento tributário aplicável para fundos de longo prazo, o que poderá sujeitar seus 

Cotistas à tributação aplicável a um fundo de investimento enquadrado como de curto prazo para fins fiscais. 

Nesse caso, o Imposto de Renda na Fonte incidirá semestralmente ("come-cotas semestral"), no último dia útil 

de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos produzidos no 

período. No resgate, os rendimentos serão tributados pelo IRF, em função do prazo do investimento, às alíquotas 

de: (i) 22,5% (vinte dois e meio por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; e (ii) 20% 

(vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 180 (cento e oitenta). Ocorrendo incidência do IRF semestral 

("come-cotas semestral"), na ocasião do resgate será aplicada alíquota complementar aplicável; 

 

6.7.2.  Os riscos acima mencionados poderão afetar o patrimônio do FUNDO, sendo que o 

ADMINISTRADOR e o GESTOR não poderão, em hipótese alguma, ser responsabilizados por 

qualquer resultado negativo na rentabilidade do FUNDO, depreciação dos ativos financeiros integrantes 

da carteira ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas, sendo os 

mesmos responsáveis tão somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé de 

sua parte. 

6.8. As aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia do ADMINISTRADOR, do GESTOR, de 

qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado financeiro, e tampouco de qualquer mecanismo de seguro ou 

do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. 

 

7. Da Assembleia Geral de Cotistas 

 

7.1. Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas (“Assembleia”) deliberar sobre:  

 

(i) as demonstrações contábeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR;  

(ii) a substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou do custodiante do FUNDO;  

(iii) a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do FUNDO;  

(iv) o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou da taxa máxima de custódia;  

(v) a alteração da política de investimento do FUNDO;  

(vi) a amortização e o resgate compulsório de cotas; e 

(vii) a alteração do Regulamento, ressalvados os casos específicos previstos na regulamentação em vigor. 
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7.2. A Assembleia deverá deliberar, anualmente, sobre as demonstrações contábeis do FUNDO em até 120 

(cento e vinte) dias após o término do exercício social. A Assembleia que vier a deliberar sobre as demonstrações 

contábeis do FUNDO somente pode ser realizada, no mínimo, 15 (quinze) dias após estarem disponíveis aos 

Cotistas as demonstrações contábeis auditadas relativas ao exercício encerrado. 

 

7.2.1. As deliberações relativas às demonstrações contábeis do FUNDO que não contiverem ressalvas 

podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia referida acima não seja instalada 

em virtude do não comparecimento de quaisquer Cotistas. 

 

7.3. O Regulamento poderá ser alterado independentemente da Assembleia sempre que tal alteração decorrer 

exclusivamente da necessidade de atendimento à exigência expressa da CVM, de entidade administradora de 

mercados organizados onde as cotas do fundo sejam admitidas à negociação, ou de entidade autorreguladora, nos 

termos do convênio com a CVM, de adequação a normas legais ou regulamentares ou, ainda, em virtude de 

atualização dos dados cadastrais do ADMINISTRADOR ou dos prestadores de serviços do FUNDO, devendo 

ser providenciada no prazo de 30 (trinta) dias a comunicação aos Cotistas. 

 

7.4. A convocação da Assembleia será encaminhada a cada Cotista por meio de seu correio eletrônico cadastrado 

e disponibilizada no endereço eletrônico na rede mundial de computadores do ADMINISTRADOR e do 

DISTRIBUIDOR contratado pelo FUNDO, se aplicável, conforme indicado Formulário de Informações 

Complementares do FUNDO. 

 

7.5. Independente das formalidades previstas nesta Cláusula e na regulamentação em vigor, a presença da 

totalidade dos Cotistas do FUNDO na Assembleia supre a falta de convocação. 

 

7.6. As Assembleias poderão ser convocadas pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR, pelo custodiante, por 

Cotista ou grupo de Cotistas que detenha, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das cotas emitidas pelo 

FUNDO. 

 

7.7. As Assembleias Gerais poderão ser instaladas com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão 

tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1 (um) voto, exceto no que diz respeito a uma alteração do 

Regulamento que implique em modificação das regras e condições acerca de Resgate Compulsório e modificação 

do Período de Carência, as quais dependerão de aprovação por 75% (setenta e cinco por cento) do total de Cotas 

de emissão do Fundo. 

 

7.8. As deliberações privativas da Assembleia podem ser adotadas por meio do processo de consulta formal 

enviada pelo ADMINISTRADOR a cada Cotista, o qual deverá responder ao ADMINISTRADOR por escrito 

no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento de referida consulta, sem necessidade de reunião dos 

Cotistas.  

 

7.9. Somente poderão votar nas Assembleias os Cotistas do FUNDO inscritos no registro de Cotistas na data da 

convocação da Assembleia, seus representantes legais, ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 

(um) ano. 
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7.10.  O Cotista também poderá votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que (i) referida 

possibilidade conste expressamente da convocação da respectiva Assembleia, e (ii) a manifestação de voto enviada 

pelo Cotistas seja recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia. 

 

7.11. O resumo das deliberações deverá ser enviado a cada Cotista no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de 

realização da Assembleia, podendo ser utilizado para tal finalidade o extrato mensal de conta. 

 

8. Das Taxas e Encargos 

 

8.1. Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:  

 

I. taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham 

a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;  

II. despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e 

informações periódicas previstas na regulamentação em vigor;  

III. despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos Cotistas;  

IV. honorários e despesas do auditor independente, inclusive no caso de necessidade de reemissão de parecer 

devido a ressalva e/ou ênfase, se for a caso, a critério do ADMINISTRADOR; 

V. emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;  

VI. honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos 

interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se 

for o caso; 

VII. parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo 

dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;  

VIII. despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos 

financeiros do FUNDO;  

IX. despesas com liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos 

financeiros e modalidades operacionais, mesmo sendo referidos serviços prestados pelo próprio 

ADMINISTRADOR; 

X. despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de 

depósito de valores mobiliários;  

XI. no caso de fundo FECHADO, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do 

mercado de balcão organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas à negociação;  

XII. as taxas de administração e performance;  

XIII. os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de 

administração e/ou performance, observado o disposto na regulamentação em vigor; e 

XIV. honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado. 

 

8.2. Quaisquer outras despesas não previstas como encargos do FUNDO devem correr por conta do 

ADMINISTRADOR, devendo ser por ele contratados. 

 

9. Da Distribuição dos Resultados do FUNDO 
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9.1. Os resultados auferidos pelo FUNDO em razão de seus investimentos serão incorporados ao seu 

patrimônio, de forma que não há distribuição direta de tais resultados aos Cotistas do FUNDO. 

 

10. Das Disposições Gerais 

 

10.1. O correio eletrônico é admitido como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e os 

Cotistas. 

 

10.2. O Cotista que optar por continuar recebendo correspondências por meio físico deverá encaminhar 

solicitação expressa neste sentido ao ADMINISTRADOR, no endereço de sua sede, devendo o FUNDO arcar 

com os custos incorridos para o envio de tais correspondências por meio físico. 

 

10.3. Os Cotistas poderão obter na sede do ADMINISTRADOR os resultados do FUNDO em exercícios 

anteriores, bem como outras informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, 

relatórios do ADMINISTRADOR e demais documentos pertinentes que tenham sido divulgados ou elaborados 

por força de disposições regulamentares aplicáveis. 

 

10.4. O ADMINISTRADOR e o GESTOR poderão gravar toda e qualquer ligação telefônica mantida com os 

Cotistas, bem como, utilizar referidas gravações para efeito de prova, em juízo ou fora dele, das ordens 

transmitidas e das demais informações nelas contidas. 

 

10.5. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer questões relativas a este Regulamento. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO AO COTISTA  

 

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor  

0800 77505500 

pci@bancodaycoval.com.br 

Atendimento: 24h por dia, todos os dias 

 

Ouvidoria 

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 777 0900 

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. 

 

Endereço de correspondência: 

Avenida Paulista, n.º 1793, 2º andar, Cep: 01311-200, Cidade e Estado de São Paulo 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ n.º 39.817.142/0001-81 

 

Pelo presente instrumento particular, Banco Daycoval S.A., sociedade com sede na cidade e Estado 

de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1793, CEP: 01311-200, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob o nº 

62.232.889/0001-90, devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de 

carteiras de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 17.552 de 05 de 

dezembro de 2019 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do TC PRIVATE FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito do CNPJ sob o nº 

39.817.142/0001-81 (“Fundo”). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. A Administradora, por ato particular datado de 17 de março de 2021, deliberou: (a) alterar a 

razão social do Fundo; (b) Estabelecer as características da 1ª (Primeira) Oferta de Cotas 

de Emissão do Fundo; e (c) reformular integralmente o Regulamento;  

II. Até a presente data não ocorreu qualquer subscrição de cotas de emissão do Fundo, 

cabendo, assim, única e exclusivamente à Administradora a deliberação acerca de 

eventuais alterações no regulamento do Fundo (“Regulamento”); e 

III. A Administradora deseja alterar o Regulamento do Fundo, de forma a adaptá-lo às 

operações a que se destina, tendo em vista a futura subscrição das cotas objeto da 1ª 

Emissão do Fundo. 

RESOLVE: 

1. Alterar as características abaixo da 1ª (Primeira) Oferta de Cotas de Emissão do Fundo, 

conforme abaixo descrito:  

• QUANTIDADE DE COTAS OBJETO DA OFERTA: 76.500 (setenta e seis mil e quinhentas 

cotas); 

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Henrique De Medeiros Barbosa, Leonardo Henrique De Medeiros Barbosa e 
Sergio Henrique Brasil Ribeiro Ramalho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80DE-2B39-F830-ECEE.
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• VALOR TOTAL DAS COTAS: R$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos 

mil reais) 

2. Alterar o regulamento do FUNDO, para que reflita as alterações acima, o qual passará a 

vigorar na forma do anexo deste instrumento, a partir de 12 de abril de 2021, contemplando 

inclusive as alterações supracitadas. 

   

Nada mais havendo a tratar, o instrumento foi assinado em 01 (uma) via. 

 

São Paulo, 12 de abril de 2021. 

_______________________________________________________________ 

BANCO DAYCOVAL S.A. 

ADMINISTRADORA 

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Henrique De Medeiros Barbosa, Leonardo Henrique De Medeiros Barbosa e 
Sergio Henrique Brasil Ribeiro Ramalho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80DE-2B39-F830-ECEE.
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REGULAMENTO 

DO 

TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/ME nº 39.817.142/0001-81 

________________________ 

Datado de 

12 de abril de 2021 

________________________ 

Anexo I: Regulamento FIP
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CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Definições 

 

Artigo 1º. Fica estabelecido que as palavras ou expressões escritas com letras maiúsculas neste 

Regulamento terão o significado a elas atribuído de acordo com as definições trazidas neste Artigo 

1º, conforme abaixo: 

 

ABVCAP – é a Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital. 

 

Administrador – é o BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira devidamente autorizada à 

prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários nos termos da 

regulamentação aplicável, conforme Ato Declaratório nº 17.552, expedido em 05.12.2019, com 

sede na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n. 1793, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

62.232.889/0001-90. 

 

Alienar Cotas (ou “Alienação de Cotas”, conforme o contexto) -  significa vender, prometer vender, 

permutar, doar, conferir ao capital, mutuar, ou por qualquer outra forma ceder, alienar, transferir 

ou onerar, a qualquer título, de forma direta ou indireta, no todo ou em parte, as Cotas, ou, ainda, 

valores mobiliários ou créditos conversíveis ou permutáveis em Cotas ou que deem direito à sua 

subscrição ou compra, ou qualquer outro direito relacionado às Cotas ou conversível em Cotas do 

Fundo. 

 

Amortização – é o procedimento de distribuição aos Cotistas das disponibilidades financeiras do 

Fundo, resultantes da alienação de um investimento, ou do recebimento de dividendos, juros ou 

quaisquer outros rendimentos oriundos de tais investimentos (desde que não repassados 

diretamente aos Cotistas), conforme disposto no Capítulo V do Regulamento. 

 

ANBIMA – é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 

 

Aporte Adicional – significa o aporte adicional de recursos no Fundo feito por todos os Cotistas, 

na proporção de suas participações, e sem que resultar em nova emissão de Cotas, realizada 

exclusivamente em razão da constatação de Patrimônio Líquido negativo do Fundo, prevista no 

Parágrafo Quinto do Artigo 15 deste Regulamento. 

 

Ativo(s) Alvo – são ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis  ou outros títulos e valores 

mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de Sociedades Investidas, na forma 

da Instrução CVM 578 e cujo investimento tenha sido previamente aprovado pelo Comitê de 

Investimentos. 

 

Ativos Financeiros – significa o conjunto de Ativos Alvo e Ativos de Liquidez. 
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Ativo(s) de Liquidez - significam: (i) títulos de emissão do Banco Central do Brasil e/ou do 

Tesouro Nacional e em suas diversas modalidades operacionais, pré ou pós-fixadas; (ii) operações 

compromissadas lastreadas nos títulos mencionados no item (i) acima; e (iii) cotas de fundos de 

investimento da classe “Renda Fixa”, de baixo risco de crédito, conforme avaliação do Gestor, 

inclusive fundos geridos pelo Gestor, nos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor..  

 

Assembleia Geral de Cotistas – é o órgão deliberativo máximo do Fundo, cujo funcionamento está 

previsto no Regulamento no Capítulo VI. 

 

Ativos no Exterior – são os ativos que tenham a mesma natureza econômica dos Ativos Alvo e 

cujo emissor: (i) tenha sede no exterior e não tenha ativos localizados no Brasil que correspondam 

a 90% (noventa por cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis; ou (ii) 

tenha sede no Brasil e ativos localizados no exterior que correspondam a 50% (cinquenta por cento) 

ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis. Em qualquer caso, devem ser 

consideradas as demonstrações contábeis individuais, separadas ou consolidadas, prevalecendo a 

que melhor representar a essência econômica dos negócios para fins da referida classificação. Para 

fins de esclarecimento, não será considerado como Ativo no Exterior os Ativos Alvo emitidos por 

sociedade no exterior que seja considerada uma Sociedade Investida para os fins deste 

Regulamento, conforme abaixo.  

 

B3 – é a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

 

Boletim de Subscrição – é o documento que formaliza a subscrição de Cotas do Fundo pelo Cotista. 

 

Capital Autorizado – É o valor total de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), atualizado 

pela variação do IPCA desde a Data de Início do Fundo.  

 

Capital Comprometido – significa o valor financeiro assumido pelos Cotistas nos Compromissos 

de Investimentos. 

 

Capital Investido – é o capital efetivamente investido pelos Cotistas no Fundo, por meio da 

integralização de suas respectivas Cotas. 

 

Capital Subscrito – significa a soma de todos os Boletins de Subscrição de Cotas do Fundo que 

tenham sido firmados, sejam eles integralizados ou não. 

 

Chamada de Capital – é o mecanismo por meio do qual o Administrador, mediante orientação do 

Gestor, notificará os investidores para que eles integralizem as Cotas de acordo com os respectivos 

Boletins de Subscrição e Compromissos de Investimento. 

 

CNPJ/ME – é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. 
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Comitê de Investimento – é o comitê formado por 05 (cinco) membros indicados pelos Cotistas 

reunidos em Assembleia Geral de Cotistas, cujas regras de nomeação, funcionamento e 

competências estão determinadas no Capítulo VII do Regulamento.  

 

Compromisso de Investimento – é o Instrumento Particular de Subscrição de Cotas e 

Compromisso de Integralização, por meio do qual os Cotistas se obrigarão a integralizar o valor 

das Cotas do Fundo que vierem a subscrever. 

 

Contrato de Gestão – é o instrumento particular por meio do qual o Fundo, representado pelo 

Administrador, contrata o Gestor para prestação, com exclusividade, do serviço de gestão da 

carteira do Fundo, assumindo integral responsabilidade pelos serviços prestados, incluindo, mas 

não se limitando, as decisões tomadas no âmbito das Sociedades Investidas; no instrumento 

também constará o percentual da taxa de administração devido a título de taxa de gestão, além de 

outras disposições relativas ao relacionamento do Gestor com o Fundo, o Administrador e outros 

prestadores de serviço eventualmente contratados pelo Fundo. 

 

Cotas – são as frações ideais do patrimônio do Fundo. 

 

Cotas da Primeira Emissão – são as Cotas da primeira emissão do Fundo prevista no Artigo 14 do 

Regulamento do Fundo. 

 

Cotista – são as pessoas físicas ou jurídicas, ou comunhão de interesses, que sejam titulares de 

Cotas. 

 

Cotista Inadimplente – é o Cotista que descumprir, total ou parcialmente, suas obrigações de 

integralização de Cotas do Fundo assumidas no Compromisso de Investimento, conforme cada 

Chamada de Capital realizada. 

 

Custodiante – é o BANCO DAYCOVAL S.A., conforme qualificado acima.. 

 

CVM – é a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Data de Início do Fundo – significa a data da primeira subscrição de Cotas, no âmbito da Primeira 

Emissão, independentemente do momento da integralização das Cotas. 

 

Emissão Extraordinária – é a emissão pelo Administrador, a seu exclusivo critério ou conforme 

orientação do Gestor, independemente de aprovação pela Assembleia Geral, de novas Cotas, 

exclusivamente nas hipóteses e para as finalidades descritas neste Regulamento, cujo valor será 

limitado ao montante do Capital Autorizado. 

 

Empresa de Avaliação – é a empresa especializada em elaboração de relatórios e avaliação de 

empresas, de primeira linha, que será selecionada pelo Comitê de Investimentos anualmente ou 
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caso os interesses do Fundo exigirem, para a elaboração do laudo de avaliação dos Ativos Alvo a 

valor justo, a partir de lista tríplice apresentada pelo Gestor. 

 

Exigibilidades – são as obrigações e encargos do Fundo, incluindo as provisões eventualmente 

existentes. 

 

Fundo – é o TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA. 

 

IGP-M – é o Índice Geral de Preços de Mercado publicado mensalmente pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

 

IPCA – é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Gestor – é a Garin Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na R. Hungria, 

664 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-904, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.516.277/0001-

74, devidamente autorizado à prestação do serviço de administrador de carteiras, modalidade gestor 

de recursos, por meio do Ato Declaratório nº 13.001, datado de 09 de abril de 2013. 

 

Instrução CVM 400 – significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe 

sobre  sobre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou 

secundário. 

 

Instrução CVM 476 – significa a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada de tempos em tempos, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários 

distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores mobiliários nos mercados 

regulamentados. 

 

Instrução CVM 539 – significa a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 

alterada de tempos em tempos, que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, 

serviços e operações ao perfil do cliente. 

 

Instrução CVM 578 – é a Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada de 

tempos em tempos, que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos fundos 

de investimento em participações. 

 

Instrução CVM 579 – é a Instrução CVM nº 579, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada de 

tempos em tempos, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis dos 

Fundos de Investimento em Participações. 
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Liquidação – é o procedimento a ser observado para o encerramento do Fundo, em que será 

apurado o valor resultante da soma dos Ativos Financeiros, disponibilidades do Fundo, e valores 

a receber, menos as Exigibilidades, o qual será entregue aos Cotistas na proporção de suas 

participações do Fundo, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Capítulo XI deste 

Regulamento.  

 

Partes Relacionadas -  significa qualquer funcionário, diretor, sócio ou representante legal, cônjuges 

e/ou parentes até o 2º (segundo) grau em linha reta, do respectivo cotista, bem como as sociedades 

controladoras, controladas, coligadas, subsidiárias ou que estejam sob controle comum do 

respectivo cotista, conforme aplicável, bem como fundos de investimento que sejam objeto de 

investimento exclusivo do respectivo cotista. 

 

Patrimônio Líquido – é o montante constituído pela soma do disponível, mais o valor da carteira 

de Ativos Financeiros do Fundo, mais valores a receber, menos as Exigibilidades. 

 

Período de Investimento – é o período que começa a partir da Data de Início do Fundo e perdura 

até 30 de abril de 2021. Durante o Período de Investimento o Fundo poderá  adquirir Ativos Alvo, 

nos termos do Artigo 20 do Regulamento.  

 

Período de Desinvestimento – é o período que começa após o término do Período de Investimento 

e perdura até o término do Prazo de Duração do Fundo. 

 

Prazo de Duração – é o prazo de 05 (cinco) anos contados da Data de Início, sendo admitida sua 

antecipação, nas hipóteses previstas no Regulamento, bem como sua prorrogação, mediante 

deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. 

 

Público Alvo – são investidores qualificados, nos termos definidos pelo artigo 9-B da Instrução 

CVM 539. 

 

Regulamento – é o Regulamento do TC Private Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia. 

 

Sociedade(s) Investida(s) – é a TC Traders Club, bem como qualquer outra sociedade ou 

companhia, de capital aberto ou fechado que emita Ativos Alvo e tenha o propósito de investir, 

direta ou indiretamente, na TC Traders Club, inclusive sociedade constituída no exterior, desde que 

referida sociedade no exterior seja titular de Ativos Alvo localizados no Brasil que correspondam 

a 90% (noventa por cento) ou mais daqueles constantes das suas demonstrações contábeis. 

 

Taxa de Administração – é a taxa a que fará jus o Administrador e os prestadores de serviço 

subcontradados, conforme previstos neste Regulamento, indicada no Artigo 10 deste Regulamento. 
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Taxa de Custódia – é a taxa devida ao Custodiante, prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 10 

do Regulamento do Fundo. 

 

TC Traders Club – é a TC Traders Club S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº26.345.998/0001-50. 

 

Características do Fundo e Público-Alvo 

 

Artigo 2º. TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA, constituído sob a forma de condomínio fechado, é regido pelo presente 

Regulamento, pela Instrução CVM 578, pela Instrução CVM 579 e pelas demais disposições legais 

e regulamentares que lhe forem aplicáveis.  

 

Parágrafo Primeiro. O Fundo destina-se exclusivamente ao Público Alvo. 

  

Parágrafo Segundo. Para os fins do disposto no “Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e 

Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE” da ANBIMA, o Fundo é classificado como 

Fundo Diversificado Tipo 01 

 

Parágrafo Terceiro. Para fins do artigo 14 da Instrução CVM 578, o Fundo é classificado como 

Multiestratégia.  

 

Parágrafo Quarto. O Fundo foi constituído a partir da solicitação dos Gestor direcionada ao 

Administrador, não tendo sido fornecido, por parte do Administrador, qualquer orientação ou 

aconselhamento para a constituição do Fundo. O Administrador e o Gestor não prestam aos 

potenciais Cotistas quaisquer orientações e aconselhamentos estratégicos, de planejamentos 

sucessório, fiscal, patrimonial ou de qualquer outra natureza relacionados a um potencial 

investimento no Fundo, devendo os Cotistas, como investidores qualificados, avaliar de forma 

independente acerca da conveniência e riscos relacionados a um investimento no Fundo. 

 

Objetivo e Prazo de Duração do Fundo 

 

Artigo 3º. O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas, durante o Prazo de Duração, 

a valorização, em longo prazo, do Capital Investido mediante a aquisição de Ativos Alvo, 

participando do processo decisório das Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição 

de sua política estratégica e na sua gestão, observadas as regras e restrições estabelecidas neste 

Regulamento. 

 

Parágrafo Primeiro. Fica dispensada a participação do Fundo no processo decisório de qualquer 

Sociedade Investida quando: 
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I – o investimento do Fundo na respectiva Sociedade Investida for reduzido a menos da metade 

do percentual originalmente investido e passe a representar parcela inferior a 15% (quinze por 

cento) do capital social da Sociedade Investida; ou 

 

II – o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a zero e haja deliberação da Assembleia 

Geral de Cotistas, mediante aprovação da maioria do Capital Subscrito presente.  

 

Parágrafo Segundo. A participação do Fundo no processo decisório das Sociedades Investidas 

pode ocorrer: 

 

I – pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; 

 

II – pela celebração de acordo de acionistas; ou 

 

III – pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro 

procedimento que assegure ao Fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na 

sua gestão, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração das 

Sociedades Investidas, conforme aplicável. 

 

Parágrafo Terceiro. O requisito de efetiva influência na definição de sua política estratégica e na 

gestão das Sociedades Investidas de que trata o caput deste Artigo 3º não se aplica às Sociedades 

Investidas listadas em segmento especial de negociação de valores mobiliários, instituído por bolsa 

de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao mercado de acesso, que 

assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança corporativa mais estritos que os 

exigidos por lei, desde que corresponda a até 35% (trinta e cinco por cento) do Capital Subscrito 

do Fundo. 

 

Parágrafo Quarto. O limite de que trata o Parágrafo Terceiro será de 100% (cem por cento) 

durante o prazo de aplicação dos recursos pelo Fundo, limitados a 6 (seis) meses contados de cada 

um dos eventos de integralização de Cotas previstos no Compromisso de Investimento. 

 

Parágrafo Quinto. Caso o Fundo ultrapasse o limite estabelecido no Parágrafo Terceiro, por 

motivos alheios à vontade do Gestor, no encerramento de determinado mês e tal 

desenquadramento perdure quando do encerramento do mês seguinte, o Administrador deve:  

 

I – comunicar à CVM imediatamente a ocorrência de desenquadramento passivo, com as devidas 

justificativas, bem como apresentar a previsão para reenquadramento; e 

 

II – comunicar à CVM o reenquadramento da carteira, no momento em que ocorrer. 

 

CAPÍTULO II. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO FUNDO 
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Administrador 

 

Artigo 4º. O Fundo será administrado pelo Administrador, qualificado no Artigo 1º deste 

Regulamento.  

 

Parágrafo Primeiro. O Administrador, observadas as limitações legais e regulamentares 

aplicáveis e o disposto neste Regulamento, tem poderes para praticar todos os atos necessários ao 

funcionamento e à manutenção do Fundo, sendo responsável pela sua constituição e pela prestação 

de informações à CVM na forma da Instrução CVM 578 e quando solicitado.  

 

Parágrafo Segundo. O Administrador não possui conhecimentos técnicos relativamente às 

atividades empresárias desenvolvidas pelas Sociedades Investidas, não sendo responsável pelas 

decisões de negócio tomadas pelo Gestor. O Cotista, ao ingressar no Fundo, deve estar ciente que 

o Gestor é o responsável técnico e está à frente da gestão das Sociedades Investidas e que a atuação 

do Gestor estará limitada e condicionada, em diversos aspectos, à deliberação do Comitê de 

Investimentos. Sem prejuízo do seu dever de supervisão sobre as atividades do Gestor e/ou dos 

membros do Comitê de Investimentos, conforme aplicável, os deveres do Administrador 

constituem obrigação de meio e não de resultado, de modo que mesmo o exercício vigilante e 

diligente de tais deveres poderá não ser suficiente para a prevenção de condutas dolosas ou culposas 

do Gestor e/ou dos prestadores de serviços e/ou dos demais envolvidos nas Sociedades Investidas 

e/ou dos membros do Comitê de Investimentos, equiparados ao Gestor na forma da 

regulamentação aplicável, que poderão ter efeitos adversos sobre a carteira do Fundo conforme 

apontado nos Fatores de Risco. 

  

Artigo 5º. São obrigações do Administrador: 

 

I – diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem: 

 

a) os registros de Cotistas e de transferências de Cotas; 

 

b) o livro de atas das Assembleias Gerais de Cotistas e de atas de reuniões do Comitê de 

Investimentos, conforme aplicável; 

 

c) o livro ou lista de presença de Cotistas; 

 

d) os relatórios do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis; 

 

e) os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo Fundo e 

seu patrimônio; e 

 

f) cópia da documentação relativa às operações do Fundo. 
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II – receber dividendos, bonificações e quaisquer outros rendimentos ou valores atribuídos 

ao Fundo; 

 

III – pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pela CVM, nos termos 

da legislação vigente, em razão de atrasos no cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM 

578; 

 

IV – elaborar, em conjunto com o Gestor, relatório a respeito das operações e resultados do 

Fundo, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições da Instrução CVM 578 e 

do presente Regulamento, sendo certo que a responsabilidade pela obtenção, compilação, análise 

e validação das informações necessárias acerca das Sociedades Investidas, seu setor de investimento 

e o resultado auferido pelo Fundo é atribuída exclusivamente ao Gestor, cabendo ao Administrador 

unicamente a verificação do atendimento às normas aplicáveis e aos dispositivos deste 

Regulamento;  

 

V – exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao 

patrimônio e às atividades do Fundo, observado que o Administrador acompanhará as atividades 

do Fundo mediante o recebimento de informações, relatórios e outros documentos que 

frequentemente serão providenciados ou elaborados unicamente ou com a participação do Gestor, 

sem prejuízo da solicitação de informações adicionais, quando julgar necessário. Caso seja 

identificada a necessidade de qualquer ação para o exercício de direitos inerentes ao patrimônio ou 

às atividades do Fundo, e desde que não tenham sido performadas pelo Gestor, fica facultado ao 

Administrador, a seu exclusivo critério, submeter previamente suas ações para ratificação da 

Assembleia Geral de Cotistas ou pelo Comitê de Investimento, conforme o caso;  

 

VI – transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência 

de sua condição de administrador do Fundo;  

 

VII – manter os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo custodiados 

em entidade de custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM, ressalvado o disposto no 

artigo 37 da Instrução CVM 578;  

 

VIII – elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução CVM 578;  

 

IX – cumprir as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas e do Comitê de Investimento; 

 

X – manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo fundo 

e informados no momento do seu registro, bem como as demais informações cadastrais; 

 

XI – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo Fundo; e 

 

XII – cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste Regulamento. 
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Parágrafo Primeiro. Observadas as competências e responsabilidades atribuídas ao Gestor e aos 

membros do Comitê de Investimentos por este Regulamento, o Administrador tem poderes para 

praticar, em nome do Fundo, todos os atos necessários à sua administração, a fim de fazer cumprir 

os seus objetivos, inclusive outorgar mandatos, podendo praticar todos os atos necessários à 

administração do Fundo em observância estrita às (i) limitações deste Regulamento, (ii) o que for 

decidido nas Assembleias Gerais de Cotistas (se aplicável), (iii) as determinações do Comitê de 

Investimento e (iv) a legislação aplicável em vigor. A celebração ou a tentativa de realização de 

operação pelo Gestor que não observe o disposto neste Regulamento, no Contrato de Gestão e na 

legislação ou regulamentação aplicável poderá ensejar, a exclusivo critério do Administrador, a não 

liquidação financeira das obrigações assumidas pelo FUNDO no âmbito de tais operações. 

 

Parágrafo Segundo. Excetuado nos atos necessários para cumprir ou fazer cumprir com as regras 

e determinações legais e regulatórias aplicáveis a sua atividade e/ou ao seu papel como 

administrador do Fundo, o Administrador exercerá os poderes de que trata o parágrafo anterior 

em estrita observância ao que determinar o Comitê de Investimento e a Assembleia Geral de 

Cotistas.  

 

Parágrafo Terceiro. O Administrador é responsável pela contratação, em nome do Fundo, de 

seus prestadores de serviços, especialmente o Gestor, e realizará a análise prévia quanto ao 

atendimento de requisitos objetivos que indiquem a capacidade do prestador de serviços para 

prestar os serviços necessários ao Fundo, bem como o cumprimento de requisitos regulatórios 

aplicáveis. A representação do Fundo pelo Administrador na contratação não deve ser entendida 

pelo Cotista, em nenhuma hipótese, como recomendação ou chancela qualitativa do prestador de 

serviços, sendo que a adesão ao Regulamento pelo Cotista representará também sua anuência com 

relação aos prestadores de serviços já contratados. 

 

Parágrafo Quarto. Sem prejuízo às suas atividades de fiscalização, nos termos do Item V do caput 

deste Artigo, o Administrador não será responsável pela condução dos investimentos do Fundo, 

pelas decisões estratégicas e/ou de gestão relacionadas às Sociedades Investidas, e não poderá ser 

responsabilizado, em nenhuma hipótese, por eventuais atos de má gestão, má conduta ou fraude 

relacionados às Sociedades Investidas ou as atividades privativas do Gestor e/ou que tenham sido 

praticadas pelo Gestor em fiel cumprimento a determinações do Comitê de Investimetnos. 

 

Gestor 

 

Artigo 6º.   A carteira do Fundo será gerida pelo Gestor, qualificado no Artigo 1º deste 

Regulamento, observadas as decisões do Comitê de Investimento e, quando aplicável, da 

Assembleia Geral de Cotistas.  

 

Parágrafo Único. Respeitados os limites estabelecidos na regulamentação aplicável e neste 

Regulamento, sobretudo a competência do Comitê de Investimentos e da Assembleia Geral de 
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Cotistas, inclusive para aprovar investimentos e desinvestimentos, o Gestor terá os poderes 

necessários para exercer todos os direitos inerentes à gestão dos Ativos Financeiros integrantes da 

carteira do Fundo, inclusive: 

 

I – negociar e contratar, em nome do Fundo, os Ativos Alvos, conforme aprovação do Comitê de 

Investimentos, bem como os Ativos Financeiros autorizados nos termos deste Regulamento, bem 

como contratar, conforme aplicável, os intermediários para realizar operações do Fundo, 

representando o Fundo, para todos os fins de direito, para essa finalidade; 

 

II – contratar, em nome do Fundo e conforme orientação e aprovação do Comitê de 

Investimentos, terceiros para a prestação de serviços de assessoria e consultoria relacionados 

diretamente ao investimento ou o desinvestimento nos Ativos Alvo, bem como os conforme 

estabelecido na política de investimentos do Fundo; e 

 

III – monitorar os ativos integrantes da carteira do Fundo e exercer o direito de voto decorrente 

dos Ativos Financeiros conforme orientação do Comitê de Investimentos, realizando todas as 

demais ações necessárias para tal exercício. 

 

Artigo 7º. Sem prejuízo das demais obrigações oriundas da legislação aplicável em vigor, são 

obrigações do Gestor:  

 

I. elaborar, em conjunto com o Administrador, relatório a respeito das operações e resultados 

do Fundo conforme modelo oferecido pelo Administrador e alterado por este, de tempos em 

tempos, incluindo a declaração de que foram obedecidas as disposições regulamentares aplicáveis, 

assim como as constantes do presente Regulamento, sendo exclusivo responsável pela obtenção, 

compilação, análise e validação das informações dos investimentos e setor das Sociedades 

Investidas; 

 

II. disponibilizar aos Cotistas que assim requererem, estudos e análises de investimento, 

elaborados pelo Gestor para fundamentar as decisões a serem tomadas em Assembleia Geral, 

incluindo os registros apropriados com as justificativas das recomendações e respectivas decisões; 

 

III.  disponibilizar aos Cotistas, anualmente, atualização dos estudos e análises elaborados pelo 

Gestor a partir de relatório a ser elaborado pela Empresa de Avaliação  que permitam o 

acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno e 

identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do investimento;  

 

IV. custear, às suas expensas, as despesas de propaganda do Fundo;  

 

V. exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos inerentes ao patrimônio 

e às atividades do Fundo, desde que observadas as orientações e deliberações do Comitê de 

Investimentos;  
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VI. transferir ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de 

sua condição de Gestor; 

 

VII. firmar, em nome do Fundo, acordos de acionistas, contratos de compra e venda, contratos 

de investimento, petições de registro de ofertas públicas ou quaisquer outros ajustes de natureza 

diversa relativos às Sociedades Investidas e exercício de direitos no âmbito de tais acordos, 

contratos e ajustes, conforme previamente aprovados pelo Comitê de Investimentos; 

VIII. observada a documentação referente ao investimento do Fundo nos Ativos Alvo, manter 

a efetiva influência na definição da política estratégica e na gestão das Sociedades 

Investidas,assegurar as práticas de governança referidas neste Regulamento, bem como conjuntos 

de melhores práticas, o que inclui, mas não se limita, a adoção ou aprimoramento de procedimentos 

de controles internos (compliance) pelas Sociedade Investidas para fins de prevenção a corrupção, 

preservação do meio ambiente, respeito as leis e relações do trabalho, privacidade e proteção de 

dados pessoais, prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo dentre outros 

conjuntos de melhores práticas adotados no mercado; 

 

IX. cumprir fielmente as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas e do Comitê de 

Investimento; 

 

X. cumprir e, na medida de suas atribuições, fazer cumprir, todas as disposições constantes 

deste Regulamento;  

 

XI. contratar, em nome do Fundo, bem como coordenar, os serviços de assessoria e consultoria 

correlatos aos investimentos ou desinvestimentos do Fundo nos Ativos Alvo, conforme aprovação 

do Comitê de Investimentos;  

 

XII.  fornecer ao Administrador, no prazo por ele solicitado, as informações e documentos 

necessários de que tiver conhecimento e/ou posse, conforme o caso, para o cumprimento pelo 

Administrador de suas obrigações, incluindo, dentre outros: 

 

a) as informações necessárias para que o Administrador determine se o Fundo se enquadra 

ou não como entidade de investimento, nos termos da Instrução CVM 579; 

 

b) as demonstrações contábeis anuais auditadas das Sociedades Investidas, quando 

aplicável; e 

 

c) o laudo de avaliação do valor justo das Sociedades Investidas, quando aplicável nos 

termos da regulamentação contábil específica, o qual será elaborado, na forma deste 

Regulamento, pela Emprea de Avaliação selecionada pelo Comitê de Investimentos e 

contratada pelo Fundo para tanto, bem como todos os documentos necessários para que o 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 15 / 61 

Administrador possa validá-lo e formar suas conclusões acerca das premissas utilizadas pela 

Empresa de Avaliação para o cálculo do valor justo. 

 

XIII. comunicar ao Administrador qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo de que tenha 

conhecimento;  

 

XIV. votar, observada orientação do Comitê de Investimentos  nas assembleias gerais e especiais 

das Sociedades Investidas; 

 

XV. informar aos Cotistas, imediatamente após tomar conhecimento, qualquer situação de 

conflito de interesse, ainda que apenas potencial, envolvendo o Administrador, o Gestor e/ou um 

membro do Comitê de Investimento; e 

 

XVI. informar imediatamente ao Administrador qualquer situação de conflito de interesse que 

tenha conhecimento acerca das atividades do Fundo, ainda que apenas potencial. 

 

Parágrafo Primeiro. Sempre que forem requeridas informações na forma prevista nos incisos II 

e III do caput, o Gestor, em conjunto com o Administrador, poderá submeter a questão à prévia 

apreciação da Assembleia Geral de Cotistas, tendo em conta os interesses do Fundo e dos demais 

Cotistas, e eventuais conflitos de interesses em relação a conhecimentos técnicos e às Sociedades 

Investidas, ficando, nesta hipótese, impedidos de votar os Cotistas que requereram a informação. 

 

Parágrafo Segundo. Conforme aplicável, os relatórios, análises e fundamentações produzidos nos 

termos dos itens I e II do caput deste artigo deverão ser elaborados a partir de análises e estudos 

contratadas pelo Fundo, inclusive junto a terceiros especializados e a Empresa de Avaliação e 

advogados contratados para assessorar o Fundo em eventuais desinvestimentos, sendo que 

referidos estudos deverão abordar, necessariamente, em linguagem clara e concisa os principais 

motivos que levarão ao investimento ou desinvestimento na Sociedade Investida, bem como os 

riscos identificados e as medidas que deverão ser tomadas após as operações de investimento ou 

desinvestimento para mitigação de tais riscos, bem como ponderações e as projeções adotadas para 

os efeitos sobre o patrimônio do Fundo na hipótese materialização de eventos adversos relativos 

aos riscos apontados. Os documentos produzidos que fundamentem os relatórios e decisões do 

Comitê de Investimento serão apresentados ao Gestor para que o Gestor produza seu relatório na 

forma da regulamentação aplicável, e deverão incluir , mas não se limitar, a relatórios de auditoria, 

due diligence jurídica, pareceres de especialistas e de outros prestadores contratados pelo Gestor em 

conexão as operações do Fundo, deverão ser disponibilizados na forma deste Regulamento aos 

Cotistas do Fundo.  

 

Vedações ao Administrador e ao Gestor 

 

Artigo 8º. É vedado ao Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, direta ou indiretamente, a 

prática dos seguintes atos em nome do Fundo: 
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I. receber depósito em conta corrente; 

 

II. contrair ou efetuar empréstimos, salvo nas modalidades estabelecidas pela CVM e para 

fazer frente ao inadimplemento de Cotistas que deixem de integralizar suas Cotas subscritas, em 

valor equivalente ao estritamente necessário para assegurar o cumprimento do respectivo 

Compromisso de Investimento inadimplido; 

 

III. prestar fiança, aval, aceite, garantia real ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto 

garantias relacionadas às obrigações do Fundo ou das Sociedades Investidas, e desde que a 

concessão de tais garantias seja previamente aprovada em Assembleia Geral; 

 

IV. vender cotas à prestação, salvo nos casos de celebração de instrumento mediante o qual o 

investidor fique obrigado a integralizar o valor do Capital Comprometido à medida que o 

Administrador do Fundo fizer Chamadas de Capital, nos termos permitidos pela CVM;  

 

V. prometer rendimento predeterminado aos Cotistas; 

 

VI. aplicar recursos na aquisição de bens imóveis;  

 

VII. aplicar recursos na aquisição de direitos creditórios, ressalvadas as hipóteses previstas no 

artigo 5º da Instrução CVM 578 ou caso os direitos creditórios sejam emitidos por Sociedades 

Investidas do Fundo; 

 

VIII. aplicar recursos na subscrição ou aquisição de ações de emissão do Administrador e/ou 

Gestor; 

 

IX. utilizar recursos do Fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras de Cotistas; 

e 

 

X. praticar qualquer ato de liberalidade. 

 

Parágrafo Primeiro. O Administrador deve zelar pela ampla disseminação das informações 

sobre todas as garantias concedidas pelo Fundo, por meio de divulgação de fato relevante e 

permanente disponibilização, com destaque, das informações na página do Administrador na rede 

mundial de computadores.  

 

Parágrafo Segundo. Salvo se aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, é vedada a aplicação de 

recursos do Fundo em Ativos Alvo emitidos por sociedades nas quais participem, direta ou 

indiretamente: 
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I. o Administrador, o Gestor, os membros do Comitê de Investimento, seus sócios e 

respectivos cônjuges, individual ou conjuntamente, com porcentagem superior a 10% (dez por 

cento) do capital social votante ou total;  

 

II. quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que: 

 

(a)  estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira de operação 

de emissão ou oferta de Ativos Alvo a serem subscritos ou adquiridos pelo Fundo, inclusive 

na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da emissão; ou 

 

(b)  façam parte de Conselhos de Administração, Consultivo ou Fiscal da Sociedade 

Investida, antes do primeiro investimento por parte do Fundo.  

 

Parágrafo Terceiro. Salvo se aprovada em Assembleia Geral de Cotistas, é igualmente vedada a 

realização de operações, pelo Fundo, em que este figure como contraparte das pessoas 

mencionadas no inciso I do Parágrafo Segundo acima, bem como de outros fundos de investimento 

ou carteira de valores mobiliários administrados e/ou geridos pelo Administrador e/ou pelo 

Gestor, conforme o caso. 

 

Parágrafo Quarto. O disposto no Parágrafo Terceiro acima não se aplica quando o 

Administrador ou Gestor do Fundo atuarem: 

 

I – como administrador ou gestor de fundos investidos, ou na condição de contraparte do Fundo, 

com a finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do Fundo; e  

 

II – como administrador ou gestor do fundo investido, exclusivamente na hipótese de investimento 

de, no mínimo, 95% (noventa e cindo por cento) do patrimônio do Fundo em um único fundo de 

investimento. 

 

Parágrafo Quinto. Fica desde já vedado o coinvestimento em Sociedades Investidas pelo 

Administrador, pelo Gestor ou por membros do Comitê de Investimento, bem como por partes a 

eles relacionadas, inclusive outros veículos de investimento administrados e/ou geridos pelo 

Administrador e/ou Gestor, conforme o caso.  

 

Parágrafo Sexto. O Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, não responderão 

solidariamente por quaisquer prejuízos causados aos Cotistas. 

 

Substituição, Renúncia e/ou Descredenciamento do Administrador ou do Gestor 

 

Artigo 9º. O Administrador, Custodiante e/ou o Gestor serão substituídos quando da ocorrência 

dos seguintes eventos: 
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(i) renúncia, pelo Administrador, Custodiante ou pelo Gestor, conforme o caso; 

 

(ii) destituição de acordo com deliberação dos Cotistas representantes de pelo menos a maioria 

das Cotas Subscritas, em Assembleia Geral de Cotistas devidamente convocada nos termos do 

presente Regulamento, durante a qual um administrador, custodiante ou gestor substituto será 

eleito; e 

 

(iii) descredenciamento, pela CVM, de acordo com as regras que regulam as atividades de 

administração, custódia e gestão de carteiras de valores mobiliários, conforme aplicável. 

 

Parágrafo Primeiro. A assembleia geral deve deliberar sobre a substituição do Administrador 

e/ou Gestor, conforme o caso, em até 15 (quinze) dias da sua renúncia ou descredenciamento e 

deve ser convocada: 

 

I – imediatamente pelo Administrador, Gestor ou pelos Cotistas que detenham ao menos 5% 

(cinco por cento) das cotas subscritas, nos casos de renúncia; ou 

 

II – imediatamente pela CVM, nos casos de descredenciamento; ou 

 

III – por qualquer Cotista, caso não ocorra convocação nos termos dos incisos I e II. 

 

Parágrafo Segundo. No caso de renúncia, o Administrador e/ou o Gestor, conforme o caso, 

devem permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição, que deve ocorrer no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de Liquidação do Fundo.  

 

Parágrafo Terceiro. Na hipótese de descredenciamento, a CVM deverá indicar uma 

administradora ou gestora temporária do Fundo para cumprir o papel de Administrador e/ou 

Gestor, conforme o caso, até a substituição do Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, pela 

Assembleia Geral de Cotistas. 

 

 

Remuneração do Administrador, do Gestor e do Custodiante 

 

Artigo 10.  Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem as atividades de 

tesouraria e de controle e processamento dos Ativos Financeiros, a escrituração da emissão e 

resgate de cotas, o Fundo pagará uma Taxa de Administração, equivalente ao percentual anual fixo 

de 0,08% (oito centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, 

respeitado o valor mínimo mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quientos reais), o qual será corrigido 

anualmente pelo IGP-M ou por outro índice que venha a substituí-lo, a partir da Data do Início do 

Fundo.  
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Parágrafo Primeiro Será paga diretamente pelo Fundo a Taxa de Custódia correspondente a 

0,03% (três centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, no 

máximo, respeitado o valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será corrigido 

anualmente pelo IGP-M ou por outro índice que venha a substituí-lo, a partir da Data do Início do 

Fundo. 

 

Parágrafo Segundo. Será paga diretamente pelo Fundo ao Gestor, a Taxa de Gestão, 

correspondente a um valor fixo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual será corrigido 

anualmente pelo IPCA ou por outro índice que venha a substituí-lo, a partir da Data do Início do 

Fundo. A Taxa de Gestão será provisionada diariamente e paga mensalmente no 5° (quinto) dia 

útil do mês subsequente ao vencido. 

 

Parágrafo Terceiro A Taxa de Administração será calculada sobre o valor do Patrimônio 

Líquido do Fundo à base de 1/252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ao ano, sendo 

provisionada diariamente e paga mensalmente no 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido. 

 

Parágrafo Quarto. A Taxa de Custódia será calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do 

Fundo à base de 1/252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ao ano, sendo provisionada 

diariamente e paga mensalmente no 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 

 

Parágrafo Quarto.  Além da Taxa de Administração e da Taxa de Custódia estabelecidas no 

“caput”, o Fundo estará sujeito às taxas de administração, custódia e/ou performance dos fundos 

que eventualmente venha a investir, inclusive geridos e/ou administrados pelo Gestor ou pelo 

Administrador.  

 

Parágrafo Quinto. As parcelas da Taxa de Administração e a Taxa de Custódia serão pagas 

diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviço contratados, observado que, em nenhum 

momento o somatório dessas parcelas exceda o montante total da Taxa de Administração. 

 

Parágrafo Único. Não haverá cobrança de taxa de performance ou taxa de ingresso ou saída. 

 

Serviços de Distribuição, Tesouraria, Contabilização, Controladoria de Ativos e Passivos 

e Custódia 

 

Artigo 11. Os serviços de distribuição, tesouraria, liquidação financeira, contabilização, 

controladoria de ativos e passivos e custódia serão prestados pelo Custodiante, conforme 

qualificado no Artigo 1º. 

 

Parágrafo Primeiro. O Custodiante, conforme acima descrito, sem prejuízo de outros serviços 

relacionados às atividades para a qual foi contratado, prestará ao Fundo os serviços de (a) abertura 

e movimentação de contas bancárias, em nome do Fundo, (b) recebimento de recursos quando da 
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emissão ou integralização de Cotas, e pagamento quando de amortização ou do resgate de Cotas 

ou quando da liquidação do Fundo; (c) recebimento de dividendos e quaisquer outros rendimentos; 

e (d) liquidação financeira de todas as operações do Fundo. 

 

Parágrafo Segundo. A Assembleia Geral de Cotistas poderá, por qualquer motivo e a qualquer 

tempo, destituir o Custodiante, devendo nomear seu substituto nos termos do Artigo 9º, acima. 

 

CAPÍTULO III. COTAS E PATRIMÔNIO DO FUNDO 

 

Cotas 

 

Artigo 12. As Cotas corresponderão a frações ideais do patrimônio do Fundo e serão de classe 

única. As Cotas serão escriturais e nominativas, conferindo a seus titulares os mesmos direitos e 

deveres políticos, patrimoniais e econômicos, sem qualquer distinção de classes. 

 

Parágrafo Primeiro. As Cotas terão o seu valor determinado com base na divisão do valor do 

Patrimônio Líquido do Fundo pelo número de Cotas do Fundo ao final de cada dia, observadas as 

normas contábeis aplicáveis ao Fundo.  

 

Parágrafo Segundo. A propriedade das Cotas presumir-se-á por extrato de conta de depósito, 

aberta em nome de cada Cotista junto ao Custodiante, em sistemas de registro e de liquidação 

financeira de ativos autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas 

respectivas áreas de competência.  

 

Parágrafo Terceiro. Não haverá resgate de Cotas, exceto na Liquidação do Fundo, sendo 

permitidas a Amortização das Cotas nos termos previstos neste Regulamento.  

 

Emissão, Distribuição e Colocação de Cotas 

 

Artigo 13. O valor do Patrimônio Líquido mínimo inicial para o Fundo é de R$ 20.000.000,00 

(vinte milhões de reais). Serão emitidas no mínimo 20.000 (vinte mil) e no máximo 76.500 (setenta 

e seis mil e quinhentas) Cotas da Primeira Emissão, pelo valor de emissão de R$ 1.000,00 (mil reais) 

cada, totalizando uma emissão de até R$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil 

reais). 

 

Parágrafo Primeiro. As Cotas da Primeira Emissão do Fundo serão objeto de oferta pública de 

distribuição com eforços restritos de colocação, direcionada a investidores profisionais, e regida 

pela Instrução CVM 476, sendo que as Cotas estarão sujeitas às restrições de negociação previstas 

em referida instrução. 

 

Parágrafo Segundo. Os Cotistas do Fundo deverão, quando de sua adesão ao Fundo, firmar 

Compromissos de Investimento e assinar um Boletim de Subscrição.  

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 21 / 61 

 

Parágrafo Terceiro. Ao subscrever Cotas do Fundo, o investidor celebrará com o Fundo um 

Compromisso de Investimento, do qual deverá constar o valor total que o Cotista se obriga a 

integralizar durante o Prazo de Duração do Fundo, de acordo com as Chamadas de Capital 

realizadas pelo Administrador na forma deste Regulamento e do Compromisso de Investimento, 

sob as penas previstas neste Regulamento e na legislação aplicável.  

 

Parágrafo Quarto. O Fundo aceitará subscrições de Cotas de investidores para fins de 

investimentos até o término do Período de Investimento. Após o fim do Período de Investimento 

o Fundo aceitará subscrições de Cotas de investidores apenas para fins de captação de recursos 

para pagamento de Exigibilidades.  

 

Parágrafo Quinto. O Fundo poderá emitir novas Cotas após a emissão das Cotas da Primeira 

Emissão (i) dentro do Capital Autorizado e nas hipóteses listadas no Parágrafo Sexto abaixo, por 

orientação do Gestor e (ii) em qualquer outra hipótese, desde que mediante orientação prévia do 

Comitê de Investimentos e aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas. 

 

Parágrafo Sexto. Exceto na hipótese de emissão de novas Cotas dentro do limite do Capital 

Autorizado, o Comitê de Investimentos apresentará à Assembleia Geral de Cotistas que deliberar 

acerca da  emissão de novas Cotas a justificativa para a proposta de emissão de novas Cotas, 

incluindo as condições para a subscrição e integralização de tais novas Cotas (inclusive o preço de 

emissão, o qual não poderá acarretar a diluição injustificada dos Cotistas do Fundo), de acordo 

com as leis aplicáveis, e os termos e condições dos novos Compromissos de Investimento e 

Boletins de Subscrição a serem celebrados em razão da emissão das novas Cotas. 

 

Parágrafo Sétimo. As novas Cotas terão direitos políticos e econômicos iguais aos conferids 

às demais Cotas. 

 

Direito de Preferência para Subscrição de Cotas 

 

Artigo 14. Os Cotistas do Fundo terão direito de preferência para subscrever e integralizar novas 

Cotas (o “Direito de Preferência na Subscrição”) na proporção das respectivas participações no 

Patrimônio Líquido, podendo manifestar-se quando do exercício do direito de preferência sobre 

interesse em participar de eventuais sobras, caso as Cotas da nova emissão não sejam totalmente 

subscritas pelos Cotistas na proporção das respectivas participações.  

 

Parágrafo Único. Em caso de nova emissão de Cotas, o direito de preferência referido no “caput” 

deste Artigo , deverá ser exercido pelo Cotista em até 2 (dois) dias úteis contados da data da 

Assembleia Geral que deliberar sobre a nova emissão ou do recebimento da Notificação de 

Emissão Extraordinária, sendo vedada a cessão deste direito a terceiros. O exercício do direito de 

preferência deverá ser efetivado no referido prazo, mediante envio de notificação por escrito ao 

Administrador, sendo também admitido o exercício do direito de preferência na Assembleia Geral 

que deliberar acerca da nova emissão. 
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Integralização 

 

Artigo 15. Os valores objeto dos respectivos Compromissos de Investimento e Boletins de 

Subscrição referentes às Cotas da Primeira Emissão deverão ser integralizados pelos Cotistas em 

uma única parcela, na forma e no prazo estabelecido nos respectivos Compromissos de 

Investimentos. Cotas de novas emissões deverão ser aportados ao Fundo pelos Cotistas na medida 

em que tais valores sejam necessários para (i) a realização de investimentos pelo Fundo, na forma 

disciplinada neste Regulamento, ou (ii) o pagamento de despesas e responsabilidades do Fundo. As 

Cotas serão integralizadas pelo seu valor de emissão. 

 

Parágrafo Primeiro. As Cotas deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, por meio 

de transferência eletrônica disponível – TED diretamente em nome do Fundo ou através do MDA 

- Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela Cetip, caso sejam 

admitidas à negociação em mercado por ela administrado.  

 

Parágrafo Segundo. Em havendo saldo de Cotas subscritas e não integralizadas e na medida em 

que sejam identificadas necessidade de capital, o Administrador, conforme orientação do Gestor, 

realizará Chamadas de Capital. O Administrador enviará as Chamadas de Capital aos Cotistas, 

mediante comunicação escrita pelos meios normalmente utilizados para comunicação com os 

Cotistas (físico ou eletrônico), que terão 10 (dez) dias corridos para realizar as respectivas 

integralizações, a contar do envio da Chamada de Capital. 

 

Parágrafo Terceiro. Os recursos aportados no Fundo como forma de integralização das Cotas 

emitidas deverão ser utilizados para investimentos nos Ativos Alvo até o último dia útil do 2º mês 

subsequente à data inicial para a integralização das Cotas, ficando assegurado ao Gestor a 

manutenção de Ativos de Liquidez para pagamento de Exigibilidades do Fundo, até o limite 

permitido pela regulamentação aplicável. . 

 

Parágrafo Quarto. Até que os investimentos do Fundo na Sociedade Investida sejam realizados, 

quaisquer valores que venham a ser aportados no Fundo deverão ser aplicados em Ativos de 

Liquidez. 

 

Parágrafo Quinto. Sem prejuízo do disposto neste Regulamento acerca da Emissão 

Extraordinária de Cotas, em caso de Patrimônio Líquido negativo, inclusive, mas não somente, no 

caso dos investimentos realizados nas Sociedades Investidas terem perdido seu valor, e de acordo 

com o previsto nos Compromissos de Investimento, os Cotistas poderão ser chamados a realizar 

um Aporte Adicional para cobrir as despesas e custos operacionais do Fundo, inclusive em valores 

que excedam o Capital Comprometido, o qual não implicará em uma nova emissão de Cotas do 

Fundo.  
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Capital Autorizado para Emissão Extraordinária de Cotas 

 

Artigo 16. Caso (i) não exista mais saldo não integralizado nos Compromissos de Investimento 

que possa ser utilizado para novas Chamadas de Capital e (ii) o Fundo necessite de recursos 

exclusivamente para o pagamento de despesas e encargos do Fundo expressamente previstos neste 

Regulamento ou na regulamentação em vigor, inclusive relacionadas ao pagamento de tributos em 

razão do pagamento de resgate ou amortização de Cotas (e na falta de recursos ou liquidez para os 

Ativos Alvo), o Administrador fica desde já autorizado a realizar a Emissão Extraordinária de Cotas 

do Fundo, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, exclusivamente para 

fazer frente a tais despesas e encargos, no valor total de até o montante do Capital Autorizado.  

 

Parágrafo Primeiro. Nesta hipótese, o Administrador notificará os Cotistas acerca da realização 

da Emissão Extraordinária (“Notificação de Emissão Extraordinária”), que será feita pelo valor 

de patrimônio líquido da Cota conforme apurado na respectiva data da Emissão Extraordinária de 

Cotas, assegurando aos Cotistas o direito de participar da subscrição de cotas  na proporção de 

suas respectivas participações no Fundo, observadas as regras para exercício do Direito de 

Preferência na Subscrição, nos termos deste Regulamento. As Cotas da Emissão Extraordinária  

deverão ser subscritas em até 15 (quize) dias contados do envio da Notificação de Emissão 

Extraordinária e integralizadas à vista e em moeda corrente nacional. 

 

Parágrafo Segundo. Caso os Cotistas deixem de exercer seus respectivos Direitos de Preferência 

na Subscrição para subscrever a totalidade das Cotas da Emissão Extraordinária, o Administrador 

poderá a seu exclusivo critério, mediante oferta pública com esforços restritos e durante o prazo 

adicional de até 30 (trinta) dias contados do prazo final para subscrição de Cotas da Emissão 

Extraordinária pelos Cotistas, ofertar qualquer saldo subscrito e não integralizado das Cotas de 

uma Emissão Extraordinária a terceiros, desde que respeitados os mesmos valores, termos e 

condições ofertados aos demais Cotistas. 

 

Parágrafo Terceiro. Caso o montante total das Cotas de Emissão Extraordinária não seja 

subscrito e integralizado pelos Cotistas ou por terceiros, na forma e prazo estabelecidos no 

parágrafo antecedente, ficará assegurado ao Gestor o direito de alienar à Sociedade Investida (ou 

qualquer de seus controladores diretos ou indiretos), independentemente de aprovação prévia do 

Comitê de Investimetnos, tantos Ativos Alvo quantos forem necessários,  para que o Fundo tenha 

em caixa o valor de Ativos de Liquidez que teria caso a totalidade da Emissão Extraordinária tivesse 

sido subscrita e integralizada na forma desta Cláusula e respectivos Parágrafos.  

 

Cotista Inadimplente 

 

Artigo 17. A partir da assinatura do respectivo Compromisso de Investimento e Boletim de 

Subscrição, o Cotista será obrigado a cumprir as condições previstas neste Regulamento, no 

próprio Compromisso de Investimento, Boletim de Subscrição, bem como na regulamentação 

aplicável. 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 24 / 61 

 

Parágrafo Primeiro. O Cotista que descumprir, total ou parcialmente, suas obrigações de 

Integralização de Cotas do Fundo, conforme cada Chamada de Capital realizada, será considerado 

um Cotista Inadimplente. 

 

Parágrafo Segundo. Em relação a um Cotista Inadimplente, o Administrador deverá tomar as 

seguintes providências: 

 

 

(a) suspender os direitos políticos, inclusive de voto, do Cotista Inadimplente até o 

adimplemento de suas obrigações; e 

 

(b) quando da realização de amortizações de Cotas ou de distribuições de resultados do Fundo, 

todos os valores devidos ao Cotista Inadimplente a título de Amortização de Cotas ou de 

distribuição de resultados do Fundo deverão ser primeiramente usados para quitar as 

obrigações pecuniárias de tal Cotista Inadimplente para com o Fundo, incluindo pagamento 

de despesas e encargos do Fundo, quaisquer valores devidos ao Fundo relacionados às 

Cotas não integralizadas pelo Cotista Inadimplente nos termos da Chamada de Capital 

respectiva, incluindo, na seguinte ordem, (a) multa correspondente a 2% (dois) por cento 

da Chamada de Capital inadimplida, (b) juros anuais de 12% (doze por cento), (c) a variação 

anual do IGP-M, calculada pro rata temporis a partir da data de inadimplemento, e (d) todos 

custos incorridos para cobrança dos valores inadimplidos, incluindo, mas não se limitando 

a, custas processuais, honorários de advogados, dentre outros. Para fins de esclarecimento, 

o saldo, se houver, após os pagamentos dos valores mencionados nas alíneas (a) a (c) acima, 

será entregue ao Cotista em questão como pagamento de Amortização de Cotas e de 

distribuição de resultados; e  

 

Parágrafo Terceiro. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo acima, o Administrador 

poderá iniciar, de forma discricionária, ou submeter a decisão para deliberação da Assembleia Geral 

de Cotistas, os procedimentos judiciais para a cobrança dos valores correspondentes às Cotas não 

integralizadas conforme cada Chamada de Capital, acrescidos (a) multa correspondente a 2% (dois) 

por cento da Chamada de Capital inadimplida, (b) de juros anuais de 12% (doze por cento) ou da 

maior taxa permitida por lei, o que for menor, (c) da variação anual do IGP-M, calculada pro rata 

temporis a partir da data de inadimplemento e (d) dos custos de tal cobrança, incluindo, mas não se 

limitando a, custas processuais, honorários de advogados, dentre outros. 

 

Parágrafo Quarto. As mesmas providências previstas nos Parágrafos Terceiro e Quarto acima 

serão aplicáveis ao Cotista que inadimplir com a chamada para Aporte Adicional no Fundo, 

realizada nos termos do Parágrafo Quinto do Artigo 16 acima, servindo o Compromisso de 

Investimento como título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do artigo 784 da lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  
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Negociação e Transferência das Cotas 

 

Artigo 18. Desde que aprovado pela Assembleia Geral de Cotistas, as Cotas do Fundo poderão ser 

negociadas em mercados organizados, cabendo ao intermediário, nestes casos, assegurar que a 

aquisição de cotas somente seja feita por investidores qualificados, observadas as restrições de 

negociação eventualmente aplicáveis caso as cotas tenham sido distribuídas nos termos da 

Instrução CVM 476. 

 

Parágrafo Primeiro. As cotas do Fundo poderão ainda ser negociadas e transferidas 

privadamente, desde que admitido e observadas as condições descritas neste Regulamento,  e 

demais condições estabelecidas na legislação aplicável, mediante termo de cessão e transferência 

assinado pelo cedente e pelo cessionário (com firma reconhecida ou com abono do Administrador), 

sendo que as cotas do Fundo somente poderão ser transferidas se estiverem integralizadas ou, caso 

não estejam, se o cessionário assumir, por escrito, todas as obrigações deste perante o Fundo no 

tocante à sua integralização.  

 

Parágrafo Segundo. Sem prejuízo das regras e condições para exercício do direito de preferência 

estabelecidas neste Regulamento, o termo de cessão deverá ser acompanhado, conforme aplicável, 

dos demais documentos que sejam exigidos para o ingresso de novo Cotista no Fundo, e 

encaminhado pelo cessionário ao Administrador, que atestará o recebimento do termo de cessão 

das cotas, para que só então seja procedida a alteração da titularidade das cotas nos respectivos 

registros do Fundo, tendo a citada alteração, como data base, a data de emissão do recibo do termo 

de cessão pelo Administrador.  

 

Parágrafo Terceiro. A transferência de cotas do Fundo, tanto nos termos do “caput” quanto nos 

termos do Parágrafo Primeiro, acima deverá ter a anuência expressa do Administrador, que deverá 

ser interveniente anuente dos documentos necessários para a formalização de tal transferência. 

 

Parágrafo Quarto. A transferência da titularidade das Cotas do Fundo fica condicionada à 

verificação pelo Administrador do atendimento aos requisitos do presente Regulamento e na 

regulamentação vigente, cabendo ao Cotista que desejar alienar suas Cotas, no todo ou em parte, 

manifestar sua intenção ao Administrador. 

 

Parágrafo Quinto. Na hipótese de instituição de usufruto sobre as Cotas do Fundo, o Cotista (nu-

proprietário) obriga-se a encaminhar ao Administrador e ao Gestor cópia do instrumento por meio 

do qual o usufruto tiver sido instituído, sendo certo que o Administrador estará obrigado a cumprir 

as disposições constantes no referido instrumento de usufruto no prazo de 10 (dez) dias úteis após 

o seu recebimento.  

 

Parágrafo Sexto. O instrumento de constituição de usufruto das Cotas do Fundo deverá ser 

encaminhado ao Administrador e ao Gestor no prazo de 10 (dez) dias corridos após a sua 

celebração ou o seu registro no registro público competente. 
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Restrições e Direito de Preferência em Negociações Secundárias 

 

Artigo 19. O Cotista que desejar Alienar Cotas, no todo ou em parte, deverá manifestar sua 

intenção por comunicação escrita ao Administrador, especificando em tal comunicado o preço, 

condições de pagamento e demais condições aplicáveis à oferta de suas Cotas. O Administrador 

convocará os Cotistas para comparecerem a uma Assembleia Geral a ser realizada especialmente 

para exercício de direito de preferência (a “AGC para Exercício de Preferência”), informando 

na convocação as condições da oferta de Cotas e assegurando aos Cotistas o direito de preferência 

para a aquisição das referidas Cotas, na proporção do número de Cotas do Fundo de que forem 

respectivamente titulares. O exercício do direito de preferência pelos Cotistas se dará na AGC para 

Exercício de Preferência, durante a qual os Cotistas poderão, por si ou por seus representantes 

legalmente constituídos ou ainda mediante envio de manifestação por escrito, também manifestar 

seu interesse em exercer seus direitos de preferência para adquirir eventuais sobras (representadas 

por Cotas ofertadas que excedam a participação proporcional do Cotista no montante total de 

Cotas ofertadas), devendo a efetivação do exercício do direito de preferência para aquisição de 

Cotas ser confirmada na própria ata da AGC para Exercício de Preferência. 

 

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de haver sobras de Cotas ofertadas não adquiridas pelos 

Cotistas, nos termos do Artigo acima, as Cotas remanescentes e que não tenham sido objeto de 

exercício de preferência pelos demais Cotistas nos termos do caput deste Artigo, poderão ser 

alienadas a terceiros indicados pelo Cotista alienante, ou ainda, a qualquer terceiro interessado na 

aquisição das Cotas remanescentes, desde que, em prazos e condições não mais favoráveis do que 

os da oferta original aos Cotistas e observado o disposto no Parágrafo Segundo, abaixo. 

 

Parágrafo Segundo. O ingresso de terceiro no Fundo dependerá da obtenção de aprovação prévia 

da Sociedade Investida, por escrito. Neste caso, o Cotista alienante deverá, até a data da AGC para 

Exercício de Preferência ou durante a mesma, informar o Administrador o nome e qualificação do 

terceiro potencial adquirente de suas Cotas (caso o direito de preferência assegurado aos Cotistas 

não seja exercido), devendo o terceiro adquirente apresentar declaração , em modelo a ser aprovado 

em comum acordo entre Fundo e Sociedade Investida e em linha com a documentação definitiva 

referente ao investimento do Fundo nos Ativos Alvo, que incluirá, no mínimo e sem prejuízo de 

outras declarações que sejam exigidas como condição para transferência indireta de Ativos Alvo: 

(i) declaração de que não atua nem pretender atuar, em qualquer negócio ou deter, direta ou 

indiretamente e a qualquer título, qualquer participação em negócio ou socidade concorrente ou 

potencialmente concorrente com a Sociedade Investida; e (ii) confirmação de que não é (direta ou 

indiretamente)  considerada uma pessoa politicamente exposta, conforme definição do termo 

constante dos documentos referentes à aquisição dos Ativos Alvo (a “Declaração de 

Conformidade”). A Sociedade Investida deverá avaliar a Declaração de Conformidade recebida e 

aprovar ou rejeitar (sendo que uma rejeição deverá ser fundamentada em  imprecisão ou falsidade 

na Declaração de Conformidade) a aquisição de Cotas pelo terceiro .  

 

Parágrafo Terceiro. Os Cotistas não terão direito de preferência estabelecido neste Artigo e o 

disposto no Parágrafo Segundo, acima, não será aplicável,  podendo a Alienação de Cotas ser feita 

livremente por qualquer Cotista, exclusivamente, nas seguintes hipóteses (i) entre um Cotista e seu 

cônjuge ou companheiro(a) em união estável, ascendentes diretos, herdeiros ou sucessores diretos, 
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no caso de sucessão causa mortis ou antecipação de legítima, bem como seus parentes até segundo 

grau; (ii) de um Cotista para sociedade ou fundo de investimento exclusivo do respectivo Cotista 

e/ou restrito tendo como investidores ou sócios, conforme aplicável, exclusivamente os 

cessionários autorizados nos termos do item (i) antecedente; e (iii) entre um Cotista constituído 

como fundo de investimento ou pessoa jurídica para seus respectivos cotistas ou sócios, nas 

hipóteses de reestruturação do Cotista, liquidação, extinção, resgate com pagamento em ativos, 

redução de capital ou incorporação do Cotista.  

 

CAPÍTULO IV. INVESTIMENTOS DO FUNDO, COMPOSIÇÃO E 

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA, FATORES DE RISCO, PERÍODOS DE 

INVESTIMENTO E DESINVESTIMENTO 

 

Política de Investimento 

 

Artigo 20. Constitui objetivo do Fundo proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas 

Cotas, mediante aquisição de Ativos Alvo, participando do processo decisório das Sociedades 

Investidas, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, conforme 

disposto na Instrução CVM 578, observadas as decisões do Comitê de Investimento e as 

disposições previstas neste Regulamento. 

 

Parágrafo Primeiro. O Fundo deve manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) de seu 

Patrimônio Líquido investido em Ativos Alvo , sendo certo que o investimento em debêntures não 

conversíveis de emissão das Sociedades Investidas está limitado ao máximo de 33% (trinta e três 

por cento) do total do Capital Subscrito do Fundo. 

  

Parágrafo Segundo. O limite estabelecido no Parágrafo Primeiro não é aplicável durante o prazo 

de aplicação dos recursos de cada um dos eventos de integralização de Cotas previstos nos 

Compromissos de Investimento. 

 

Parágrafo Terceiro. O Administrador deve comunicar imediatamente à CVM, depois de 

ultrapassado o prazo referido no Parágrafo Terceiro do Artigo 15, a ocorrência de 

desenquadramento da carteira de investimentos, conforme estabelecido no Parágrafo Quinto do 

Artigo 3º, com as devidas justificativas, informando ainda o reenquadramento da carteira, no 

momento em que ocorrer. 

 

Parágrafo Quarto. Para o fim de verificação de enquadramento previsto no Parágrafo Primeiro, 

deverão ser somados aos Ativos Alvo emitidos por Sociedades Investidas os seguintes valores: 

 

I – destinados ao pagamento de encargos do Fundo, desde que limitado a 5% (cinco por 

cento) do Capital Subscrito; 

 

II – decorrentes de operações de desinvestimento: 
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a) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do 

mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra o reinvestimento 

dos recursos em Ativos Alvo; ou 

 

b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do 

2º (segundo) mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que o Gestor decida 

pelo reinvestimento dos recursos em Ativos Alvo emitidos pelas Sociedades 

Investidas; ou 

 

c) enquanto vinculados a garantias dadas ao comprador do ativo desinvestido; 

 

III – a receber decorrentes da alienação a prazo dos Ativos Alvo; e 

 

IV – aplicados em títulos públicos com o objetivo de constituição de garantia a contratos 

de financiamento de projetos de infraestrutura junto a instituições financeiras. 

 

Parágrafo Quinto. Caso o desenquadramento ao limite estabelecido no Parágrafo Primeiro 

perdure por período superior ao prazo de aplicação dos recursos, estabelecido no Parágrafo 

Terceiro do Artigo 15, o Gestor deve, até 10 (dez) dias úteis contados do término do prazo para 

aplicação dos recursos e observadas as competências do Comitê de Investimentos e da Assembleia 

Geral de Cotistas: 

 

I – reenquadrar a carteira; ou  

 

II – devolver os valores que ultrapassem o limite estabelecido aos Cotistas que tiverem 

integralizado a última Chamada de Capital, sem qualquer rendimento, na proporção por 

eles integralizada. 

 

Parágrafo Sexto. Os valores restituídos aos Cotistas, na forma do Parágrafo Quinto acima, não 

serão contabilizados como Capital Investido e deverão recompor o Capital Comprometido do 

respectivo Cotista, se houver, hipótese em que tais valores poderão ser objeto de novas Chamadas 

de Capital pelo Administrador nos termos deste Regulamento. 

 

 

Parágrafo Sétimo. O Fundo poderá investir em Ativos no Exterior até o limite de 20% (vinte por 

cento) do Capital Subscrito.   

 

Parágrafo Oitavo.  É vedado o investimento pelo Fundo em Ativos Alvo de emissão de 

sociedades que já estejam envolvidas em processo de reestruturação (distressed), recuperação judicial 

ou extrajudicial. 
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Parágrafo Nono. Fica vedada a aplicação em cotas de fundos de investimento em participações 

que invistam, direta ou indiretamente, no Fundo. 

 

Parágrafo Décimo. O Gestor espera que até 100% (cem por cento) da carteira do Fundo esteja 

representada por Ativos Alvo emitidos por uma única Sociedade Investida. Qualquer parcela do 

Patrimônio Líquido não aplicada em Ativos Alvo poderá ser alocada conforme estabelecido no 

Parágrafo Décimo Primeiro abaixo. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro. Todos os recursos de caixa disponíveis do Fundo, enquanto não 

investidos ou reinvestidos nas Sociedades Investidas ou distribuídos aos Cotistas, deverão sempre 

ser aplicados pelo Gestor, exclusivamente, em Ativos de Liquidez. 

 

Parágrafo Décimo Segundo. É vedada ao Fundo a realização de operações com derivativos, 

exceto quando tais operações envolverem opções de compra ou venda de ações de Sociedades 

Investidas devidamente aprovadas pelo Comitê de Investimentos, com o propósito de (i) ajustar o 

preço de aquisição de tal Sociedade Investida com o consequente aumento ou diminuição futuro 

na quantidade de ações investidas; ou (ii) alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de 

desinvestimento do Fundo. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro. Na realização dos investimentos e desinvestimentos do Fundo, o 

Gestor somente agirá de acordo com as deliberações do Comitê de Investimento e, quando 

aplicável, da Assembleia Geral de Cotistas, tomadas de acordo com este Regulamento. 

 

Parágrafo Décimo Quarto.  As Sociedades Investidas constituídas sob a forma de sociedade 

anônima deverão adotar as seguintes práticas de governança corporativa para efeitos de 

elegibilidade de investimento pelo Fundo: 

 

I. proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação;  

 

II. estabelecimento de um mandato unificado de até 2 (dois) anos para todo o Conselho de 

Administração, quando existente; 

 

III. disponibilização aos acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas 

e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de sua 

emissão;  

 

IV. adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;  

 

V. no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, obrigar-se, perante o 

Fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou entidade administradora de mercado de 

balcão que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstas nos 

incisos anteriores; e 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 30 / 61 

 

VI. promover a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes 

registrados na CVM. 

 

Parágrafo Décimo Quinto. Caberá ao Gestor, a priori, e ao Administrador, a posteriori, a 

responsabilidade pela verificação quanto ao atendimento dos requisitos estipulados no parágrafo 

anterior. 

 

Parágrafo Décimo Sexto. O Fundo poderá, caso previamente aprovado pelo Comitê e 

Investimetos, realizar adiantamentos para futuro aumento de capital nas Sociedades Investidas 

constituídas sob a forma de sociedade anônima cujas ações integrem a carteira do Fundo na data 

da realização do referido adiantamento, desde que: 

 

I – até o limite de 100% (cem por cento) do Capital Subscrito do Fundo; 

 

II – seja vedada qualquer forma de arrependimento do adiantamento por parte do Fundo; e 

 

III – o adiantamento seja convertido em aumento de capital da Sociedade Investida em, no 

máximo, 12 (doze) meses. 

 

Período de Investimento e Desinvestimento 

 

Artigo 21. O Período de Investimento e o Período de Desinvestimento do Fundo somente 

podem ser alterados por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. 

 

Parágrafo Primeiro. Os investimentos e desinvestimentos do Fundo nos Ativos Alvo poderão 

ser realizados a qualquer tempo pelo Gestor, observadas as restrição e limitações, incluindo, mas 

não se limitando, às deliberações necessárias do Comitê de Investimentos, nos termos previstos 

neste Regulamento. 

 

Parágrafo Segundo. Os investimentos e desinvestimentos do Fundo nos Ativos de Liquidez 

serão realizados pelo Gestor com absoluta discricionariedade, nos termos previstos neste 

Regulamento, para o fim exclusivo de gerir o caixa do Fundo e realizar o pagamento de encargos 

e despesas correntes do Fundo. 

 

Parágrafo Terceiro. As chamadas para Aportes Adicionais poderão ser feitas durante todo o 

Prazo de Duração do Fundo, ou seja, mesmo durante o Período de Desinvestimento. 

 

Fatores de Risco 

 

Artigo 22. Os investimentos do Fundo sujeitam-se aos riscos inerentes à concentração da 

carteira e de liquidez e à natureza dos negócios desenvolvidos pelas Sociedades Investidas em que 
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serão realizados os investimentos. Tendo em vista estes fatores, os investimentos a serem realizados 

pelo Fundo apresentam um nível de risco elevado quando comparado com alternativas existentes 

no mercado de capitais brasileiro, devendo o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo estar 

ciente e ter pleno conhecimento de que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas 

aplicações. 

 

Artigo 23. Não obstante a diligência do Administrador, do Gestor e/ou dos membros do Comitê 

de Investimento em colocar em prática a política de investimento delineada, os investimentos do 

Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco 

sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo 

que o Administrador, o Gestor e/ou os membros do Comitê de Investimento mantenham rotinas 

e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da 

possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.  

 

Artigo 24. Os recursos que constam na carteira do Fundo e os Cotistas estão sujeitos aos seguintes 

fatores de riscos, de forma não exaustiva:  

 

(i) Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento 

de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das 

operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos 

ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. 

Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar 

em oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira do 

Fundo. 

 

(ii) Risco de Liquidez: o Fundo investirá substancialmente toda a sua carteira em 

Ativos Alvo de Sociedades Investidas de capital fechado, sem liquidez ou 

negociação em mercados organizados. Não existe qualquer garantia de que o Fundo 

será capaz de alienar, até o final do seu Prazo de Duração, os Ativos Alvo 

integrantes de sua Carteira, sendo que neste caso os Cotistas poderão receber 

Ativos Alvo sem liquidez em pagamento de seus resgates, quando da liquidação do 

Fundo. O risco de liquidez é material para os investidores do Fundo e consiste no 

risco de redução ou inexistência de demanda pelos Ativos Financeiros, em especial, 

os Ativos Alvo, do Fundo. Os Ativos Alvo não são negociados em mercado 

organizado, e ainda que vierem a ser, poderão estar sujeitos a riscos de redução ou 

inexistência de demanda  para negociação, devido a condições específicas atribuídas 

a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais 

riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar 

os referidos ativos, em especial os Ativos Alvo, pelo preço a valor justo precificado 

pela Empresa de Avaliação, ou por preço esperado, dentro do Prazo de Duração 

do Fundo. Dada a potencial participação pequena do Fundo no capital da Sociedade 

Investida, o Fundo poderá ter pouca ou nenhuma influência para e definição e/ou 
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orientação acerca de potenciais estratégias para alienação dos Ativos Alvo dentro 

do Prazo de Duração do Fundo, que permanecerá exposto aos riscos associados 

aos referidos ativos. Com a aproximação do final do Prazo de Duração do Fundo, 

o Fundo poderá, por deliberação do Comitê de Investimentos, aceitar descontos 

no preços dos seus Ativos Alvo, para viabilizar a liquidação do Fundo em recursos 

ao invés de mediante entrega de Ativos Alvo. . Estes fatores podem prejudicar o 

pagamento de amortizações e resgates aos Cotistas, nos termos deste Regulamento. 

 

(iii) Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade 

dos ativos do Fundo, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como 

liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação 

de preços pode fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores 

diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das 

Cotas e perdas aos Cotistas. 

 

(iv) Riscos de acontecimentos e percepção de risco em outros países: O mercado 

de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições 

econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia 

emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode 

causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no 

País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem 

as Cotas, o que poderá prejudicar de forma negativa as atividades das Sociedades 

Investidas e/ou das sociedades por elas investidas e, por conseguinte, os resultados 

do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. 

 

(v) Risco relacionado a fatores macroeconômicos e à política governamental: O 

Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos ao seu controle tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos 

extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza 

política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de 

forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo 

variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças 

legislativas. Tais eventos podem resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que 

compõem a carteira do Fundo; e (b) inadimplência dos emissores dos ativos. O 

Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, 

portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. 

Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia realizando relevantes 

mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro para controlar a 

inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no 

passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle 

de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outros medidas. Essas políticas, bem 

como outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 33 / 61 

economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam 

resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, 

elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar 

o Fundo e os Cotistas de forma negativa. 

 

(vi) Riscos de alterações na legislação tributária: O Governo Federal regularmente 

introduz alterações nos regimes tributários que podem aumentar a carga tributária 

incidente sobre o mercado brasileiro de valores mobiliários. Essas alterações 

incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, 

ocasionalmente, a criação de tributos temporários, cujos recursos são destinados a 

determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma 

fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais 

adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas 

poderão sujeitar o Fundo, as Sociedades Investidas e os demais ativos do Fundo, 

bem como os Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. Não há 

como garantir que as regras tributárias atualmente aplicáveis ao Fundo, às 

Sociedades Investidas, às sociedades por elas investidas e aos Cotistas 

permanecerão vigentes, existindo o risco de tais regras serem modificadas no 

contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá impactar os resultados 

do Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. 

 

(vii) Risco relacionado à morosidade da justiça brasileira: O Fundo e as Sociedades 

Investidas poderão ser partes em demandas judiciais, tanto no polo ativo como no 

polo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida morosidade do sistema 

judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em 

tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo e/ou as Sociedades 

Investidas obterão resultados favoráveis nas demandas judiciais. Tais fatos poderão 

afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios das Sociedades Investidas 

e/ou das sociedades por elas controladas e, consequentemente, os resultados do 

Fundo e a rentabilidade dos Cotistas. 

 

(viii) Restrições à negociação de Cotas: As Cotas objeto de oferta com esforços 

restritos, nos termos da Instrução CVM 476, somente poderão ser negociadas em 

mercados regulamentados, se aplicável, somente depois de decorridos 90 (noventa) 

dias da respectiva data de subscrição. 

 

(ix) Risco de amortização e/ou resgate de Cotas em Ativos Financeiros: Este 

Regulamento estabelece situações em que as Cotas poderão ser amortizadas ou 

resgatadas mediante a entrega, em pagamento, de Ativos Financeiros. Nessas 

hipóteses, os Cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os Ativos 

Financeiros e estarão sujeitos ainda a restrições impostas à negociação dos Ativos 

Alvo na qualidade de sucessores do Fundo em relação às obrigações assumidas pelo 
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Fundo em acordo de investimentos, acordo de acionistas ou outros documentos 

parassocietários que vinculem os Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo. 

 

(x) Risco relacionado ao resgate e à liquidez das Cotas: O Fundo, constituído sob 

forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas Cotas a qualquer 

momento. Da mesma forma, o Gestor não espera fazer amortizações das Cotas 

durante o Prazo de Duração, exceto extraordinariamente. A amortização das Cotas, 

em ocorrendo, será realizada na medida em que o Fundo tenha disponibilidade para 

tanto, observado o disposto neste Regulamento, com o resgate ocorrendo em 

relação à totalidade das Cotas quando da  liquidação do Fundo. Além disso, as Cotas 

do Fundo muito provavelmente não serão listadas para negociação em mercado 

secundário, e ainda que venham a ser admitidas a negociação, o mercado secundário 

de Cotas de fundos de investimento é pouco desenvolvido no Brasil, havendo o 

risco para os Cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo de 

não conseguir negociar suas Cotas em razão das mesmas não serem listadas para 

negociação ou, caso contrário, em mercado secundário em função da potencial 

ausência de compradores interessados. Assim, em razão da baixa liquidez das Cotas, 

os Cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas Cotas e/ou poderão 

obter preços reduzidos na venda de suas Cotas. Adicionalmente, existe 

probabilidade relevante de não se materializar um desinvestimento dos Ativos Alvo 

pelo Fundo durante o seu Prazo de Duração, sendo que neste caso, o Cotista 

receberá Ativos Alvo de emissão da Sociedade Investida, que não terão liquidez e 

não são listadas em mercados organizados para negociação. Além da potencial 

dificuldade de liquidez no caso de recebimento pelos Cotistas, quando da liquidação 

do Fundo, de Ativos Alvo, a entrega pelo Fundo de Ativos Alvo ao Cotista poderá 

estar condicionada à adesão, pelo Cotista, de regras e condições de acordo de 

acionistas da Sociedade Investida, potencialmente limitando ainda mais sua liquidez 

em relação aos Ativos Alvo recebidos.  

 

(xi) Riscos relacionados à amortização de Cotas: Os recursos gerados pelo Fundo 

serão provenientes, essencialmente, de retorno absoluto relacionado a um 

desinvestimento dos Ativos Alvo. O Fundo não espera realizar amortizações de 

Cotas durante seu Prazo de Duração, exceto no caso de materialização de uma 

venda parcial de Ativos Alvo integrantes da sua carteira. A capacidade do Fundo de 

amortizar as Cotas está condicionada ao recebimento, pelo Fundo, dos recursos 

acima citados. 

 

(xii) Risco de concentração dos investimentos do Fundo: O Fundo foi constituído 

para alocar até 100% dos seus recursoso em Ativos Alvo de emissão de uma única 

Sociedade Investida (ou suas coligadas, controladas ou controladoras, conforme 

definição de Sociedade Investida) e portanto não deverá existir nenhuma 

diversificação na carteira do Fundo capaz de minimizar potenciais riscos de 
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concentração dos investimentos. Dado  que risco associado às aplicações do Fundo 

é diretamente proporcional à concentração das aplicações, a concentração integral 

das das aplicações do Fundo em uma única Sociedade Investida representa total  

vulnerabilidade do Fundo ao risco de tal Sociedade Investida.  

 

(xiii) Riscos relacionados às Sociedades Investidas e às sociedades por elas 

investidas: Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o 

retorno do investimento pode não ser condizente com o esperado pelo Cotista. A 

carteira do Fundo estará concentrada em Ativos Alvo de emissão de uma única  

Sociedade Investida (ou suas controladas, afiliadas ou controladoras), que, por sua 

vez, poderá  ter seu desempenho vinculado especificamente a um único ramo de 

atividades e/ou dependente de poucas fontes de receitas recorrentes. Embora o 

Fundo tenha participação no processo decisório da respectiva Sociedade Investida, 

a participação acionária do Fundo esperada na Sociedade Investida é relativamente 

pequena e por essa razão, sua participação ou ingerência nas respectivas atividades 

e negócios da Sociedade Investida será limitado. Independentemente de maior ou 

menor potencial ingerência do Fundo no controle da Sociedade Investida, não há 

garantias de (i) bom desempenho da Sociedade Investida (ou Sociedades Investidas, 

conforme aplicável), (ii) solvência da Sociedade Investida e/ou das sociedades por 

elas investidas e (iii) continuidade das atividades da Sociedade Investida e/ou das 

sociedades por elas investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactar 

negativa e significativamente os resultados da carteira do Fundo e o valor das Cotas. 

O Fundo não tem qualquer expectativa em relação ao recebimento de pagamentos 

relativos aos títulos e/ou valores mobiliários de emissão das Sociedades Investidas, 

como dividendos, juros e outras formas de remuneração/bonificação, e potenciais 

ganhos pelo Fundo dependerão da abilidade da Sociedade Investida de cumprir 

com metas ambiciosas de crescimento que justifiquem uma listagem dos Ativos 

Alvo e/ou capacidade de atrair investidores estratégicos interessados em adquirir 

por valores superiores aos negociados pelo Fundo, os Ativos Alvo integrantes da 

sua carteira. O Fundo terá pouca ou nenhuma influência em relação à decisão da 

Sociedade Investida de adotar qualquer destas estratégias que possam viabilizar a 

alienação pelo Fundo dos Ativos Alvo. As expectativas dos Cotistas em relação à 

valorização das Cotas (como consequência de uma valorização dos Ativos Alvo) 

poderá frustar-se em razão de mau desempenho operacional da Sociedade 

Investida, falta de mercado ou interessados na aquisição dos Ativos Alvo , ou, ainda, 

outros fatores, relacionados ou não à gestão da Sociedade Investida. Em tais 

ocorrências, o Fundo e os seus Cotistas poderão experimentar perdas significativas, 

não havendo qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de 

tais riscos. Não há garantia quanto ao desempenho do segmento econômico de 

atuação da Sociedade Investida  e nem tampouco certeza de que o seu desempenho 

acompanhe pari passu o desempenho médio de seu respectivo segmento. 

Adicionalmente, ainda que o desempenho da Sociedade Investida acompanhe o 
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desempenho das demais empresas de seu respectivo segmento, não há garantia de 

que o Fundo e os seus Cotistas não experimentarão perdas, nem certeza quanto à 

possibilidade de eliminação de tais riscos. Em função de diversos fatores 

relacionados ao funcionamento de órgãos públicos de que pode vir a depender o 

Fundo no desempenho de suas operações, não há garantias de que o Fundo 

conseguirá exercer todos os seus direitos de sócio das Sociedades Investidas, ou 

como adquirente ou alienante de ações ou outros valores mobiliários de emissão de 

tais Sociedades Investidas, nem de que, caso o Fundo consiga exercer tais direitos, 

os efeitos obtidos serão condizentes com os seus direitos originais e/ou obtidos no 

tempo esperado. Tais fatores poderão impactar negativamente a rentabilidade da 

carteira do Fundo. Os investimentos do Fundo serão feitos em Sociedade Investida 

fechada que , embora tenha de adotar as práticas de governança indicadas neste 

Regulamento, não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as sociedades 

abertas relativamente à divulgação de suas informações ao mercado e a seus 

acionistas, o que pode representar uma dificuldade para o Fundo quanto (i) ao bom 

acompanhamento das atividades e resultados da Sociedade Investida e (ii) a correta 

decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode afetar o valor da carteira do 

Fundo e as Cotas. Caso a Sociedade Investida deixe de adotar as práticas de 

governança e transparência indicadas neste Regulamento, os remédios do Fundo e 

a capacidade de executar eventuais remédios para proteção do Fundo em relação a 

descumprimento de obrigações pela Sociedade Investida poderão ser limitados e 

não necessariamente assegurarão aos Cotistas uma compensação adequada em 

relação a perdas eventualmente experimentadas em razão do referido 

descumprimento.  

 

(xiv) Risco de não realização de investimentos: Não há garantias de que os 

investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em 

quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de 

investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não 

realização dos mesmos. 

 

(xv) Risco Regulatório. As operações da Sociedade Investidas e/ou de suas sociedades 

coligadas ou controladas, poderão estar sujeitas a riscos de questionamento por 

parte de autoridades regulatórias, em particular a Comissão de Valores Mobiliários, 

tendo em vista seu setor de atuação e/ou a falta de regulamentação específica para 

sua atuação dentro ou de forma tangencial ao mercado de valores mobiliários. 

Eventual questionamento, investigação ou imposição de penalidade regulatória 

acerca das atividades da Sociedade Investida e suas coligadas ou controladas poderá 

impactar materialmente os negócios e capacidade de continuidade ou crescimento 

da Sociedade Investida conforme projetado, bem como representar prejuízos em 

razão da imposição de multa, condições ou restrições à sua atuação, bem como 
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representar risco de impacto relevante e negativo à imagem da Sociedade Investida, 

resultando em perda significativa ou até integral do valor dos Ativos Alvo.  
 

(xvi) Risco Ambiental: As operações do Fundo, das Sociedades Investida e/ou das 

sociedades por elas investidas não deverão, mas eventualmente podem estar sujeitas 

a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e municipais. Se aplicável, essas 

leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que o Fundo, as 

Sociedades Investidas e/ou as sociedades por elas investidas, no âmbito de cada 

empreendimento, incorram em custos significativos para cumpri-las, assim como 

proibir ou restringir severamente o desenvolvimento de determinadas atividades, 

especialmente em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. O eventual 

descumprimento de leis e regulamentos ambientais também pode acarretar a 

imposição de sanções administrativas, cíveis e criminais (tais como multas e 

indenizações). As leis e regulamentos ambientais podem se tornar mais restritivas, 

sendo que qualquer aumento de restrições pode afetar adversamente os negócios 

do Fundo e a sua rentabilidade. Os fatores descritos acima poderão afetar 

adversamente as atividades do Fundo, das Sociedades Investidas e/ou das 

sociedades por elas investidas e, consequentemente, a rentabilidade dos Cotistas. 

Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem 

alteradas após o início do desenvolvimento de determinada atividade por uma 

Sociedade Investida ou sociedade por ela investida e antes de sua conclusão, o que 

poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo inicialmente projetado. Nessa 

hipótese, as atividades e os resultados do Fundo, das Sociedades Investidas e/ou 

das sociedades por elas investidas poderão ser impactados adversamente e, por 

conseguinte, a rentabilidade dos Cotistas. 

 

(xvii) Risco de patrimônio negativo: As eventuais perdas patrimoniais do Fundo em 

razão do exercício de suas atividades ou, ainda, resultante de contingências 

materializadas nas Sociedades Investidas que gerem responsabilidade do Fundo não 

estão limitadas ao valor do Capital Subscrito pelos Cotistas, de forma que os 

Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais no Fundo, inclusive em 

valores que excedam os constantes de seus respectivos Compromissos de 

Investimento, conforme procedimentos previstos no Parágrafo Quinto do Artigo 

15 e do Artigo 16, sendo, ainda, o inadimplemento com relação aos Aportes 

Adicionais sujeitos às penalidades previstas Artigo 17 e seus Parágrafos. 

 

 

(xviii) Risco de Fraude e Má-Fé: As operações realizadas pelo Fundo dependem de atos 

de terceiros, sejam contrapartes das operações ou prestadores de serviço que atuam 

em nome do Fundo ou que tomam decisões de investimento e/ou desinvestimento 

em nome do Fundo. A rentabilidade dos investimentos do Fundo e, 

consequentemente, o retorno buscado pelos Cotistas, podem ser negativamente 
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afetados por fraudes ou má conduta relacionada à gestão das Sociedades Investidas, 

atos de seus administradores, ou ainda, de prestadores de serviços do Fundo, os 

quais podem não ser identificados pelo Administrador considerando seu 

conhecimento a questão e as informações que tenham sido disponibilizadas ou 

sejam de seu conhecimento. Neste sentido, a despeito da diligência empregada pelo 

Administrador na contratação de prestadores de serviço, o Fundo invariavelmente 

está sujeito a riscos de execuções fraudulentas das operações, seja pelas 

contrapartes, pelos prestadores de serviço do Fundo e pelos membros eleitos pelos 

Cotistas ao Comitê de Investimentos. 

 

(xix) Risco de Restrições Técnicas do Administrador: O Administrador não possui 

conhecimento técnico relativamente às atividades empresárias desenvolvidas pelas 

Sociedades Investidas ou por sociedades por elas investidas, não sendo responsável 

pelas decisões de negócio tomadas pelo Gestor, conforme e sujeito às decisões 

tomadas pelo Comitê de Investimento, uma vez que não lhe compete avaliar o 

mérito de referidas decisões. Neste sentido, o Cotista deve estar ciente de que o 

Comitê de Investimento eleito pela Assembleia Geral será responsável pela tomada 

de decisão de investimento e desinvestimento nos Ativos Alvo, a partir da análise 

das informações que lhes forem disponibilizadas pela Sociedade Alvo. Ainda que o 

Comitê de Investimento detenha determinadas prerrogativas para decidir sobre 

orientação de voto e adoção de estratégia envolvendo a participação do Fundo na 

Sociedade Investida, a ingerência esperado do Fundo na Sociedade Investida será 

limitada, dado que o Fundo controlará a Sociedade Investida. 

 

(xx) Ausência de Solidariedade: não há solidariedade entre o Administrador e o 

Gestor e os membros do Comtê de Investimentos no que tange aos atos ou 

condutas contrárias à lei, a este Regulamento, ou aos atos normativos expedidos 

pela CVM, praticados com culpa ou dolo por parte do Gestor, e que venham a 

causar prejuízos ao Fundo e aos Cotistas. Desta forma, o Cotista deve estar ciente 

que quaisquer reclamações relacionadas à gestão do Fundo, decisões de 

investimento, desinvestimento em Ativos Alvo adotadas pelos membros do Comtê 

de Investimentos, forma de condução de negócios das Sociedades Investidas, ou 

quaisquer outras matérias de responsabilidade do Gestor e/ou, conforme 

estabelecido neste Regulamento, do Comitê de Investimentos, devem ser 

direcionadas única e exclusivamente ao Gestor ou aos membros do Comitê de 

Investimento, conforme aplicável, permanecendo o Administrador indene com 

relação a tais reclamações. 
 

 

(xxi) Demais Riscos: O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos 

de motivos alheios ou exógenos ao seu controle, tais como moratória, 

inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos Ativos 
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Financeiros, mudanças impostas aos Ativos Financeiros, alteração na política 

monetária, aplicações ou resgates significativos, os quais, se materializados, poderão 

acarretar perdas ao Fundo e aos Cotistas. 

 

Parágrafo Único. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, 

do Gestor, do Custodiante ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 

 

 

CAPÍTULO V. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS E AMORTIZAÇÕES 

 

Artigo 26. Os dividendos ou juros sobre o capital próprio distribuídos pelas Sociedades 

Investidas integrantes da carteira do Fundo, bem como o produto oriundo da liquidação, total ou 

parcial, dos Ativos Alvo de emissão das Sociedades Investidas integrantes da carteira do Fundo, 

serão incorporados ao Patrimônio Líquido do Fundo e, conforme aplicável, poderão ser destinados 

à Amortização de Cotas, de acordo com as seguintes regras: 

 

I. caso o montante total de valores recebidos pelo Fundo nos termos do caput deste 

Artigo resulte em um desenquadramento da carteira do Fundo, o Gestor poderá 

amortizar as Cotas no valor total dos recursos obtidos (após retenção de valores 

necessários para o Fundo arcar com Exigibilidades e retenção de imposto de renda 

na fonte, conforme aplicável, projetadas pelo Gestor até o restante do Prazo de 

Duração do Fundo), independentemente de deliberação do Comitê de 

Investimento; 

 

II. caso o montante total de valores recebidos pelo Fundo nos termos do caput deste 

Artigo não resulte em um desenquadramento da carteira do Fundo, mas resulte em 

manutenção pelo Fundo de Ativos de Liquidez em valores superiores aos 

necessários para o Fundo arcar com Exigibilidades e retenção de imposto de renda 

na fonte, se o caso, projetados pelo Gestor até o restante do Prazo de Duração do 

Fundo, então a distribuição do excesso de recursoso aos Cotistas a título de 

Amortização será deliberada pelo Comitê de Investimentos, na forma do Capítulo 

VII deste Regulamento; 
 

III. os valores poderão ser retidos, total ou parcialmente, pelo Administrador, para 

pagamento, se necessário, de Exigibilidades do Fundo que sejam possíveis de serem 

provisionados;  
 

IV. qualquer Amortização abrangerá todas as Cotas do Fundo e será feita na mesma 

data a todos os Cotistas mediante rateio das quantias sempre em espécie, a serem 

distribuídas pelo número de Cotas existentes e serão pagas aos Cotistas em até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data do efetivo ingresso dos recursos respectivos no 

Fundo; e 
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V. todas as Amortizações que o Fundo venha a realizar serão feitas considerando, 

proporcionalmente, valores de principal e de rendimento para efeito de 

recolhimento de imposto de renda. Para tanto, tal proporcionalidade será calculada 

individualmente por Cotista. 

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo das demais disposições deste Capítulo V e do Capítulo VI, 

mediante deliberação do Comitê de Investimento, devidamente aprovada pela Assembleia Geral 

de Cotistas, o Gestor poderá amortizar Cotas mediante entrega aos Cotistas de Ativos Alvo do 

Fundo. 

 

 

CAPÍTULO VI. ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 

 

Competência 

 

Artigo 27. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias 

previstas em outros artigos deste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de 

Cotistas deliberar sobre: 

 

I. as demonstrações contábeis do Fundo apresentadas pelo Administrador, acompanhadas do 

relatório do auditor independente, em até 180 (cento e oitenta) dias após o término do exercício 

social a que se referirem; 

 

II. alteração do Regulamento do Fundo; 

 

III. destituição ou substituição do Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, e escolha de 

seus substitutos; 

 

IV. fusão, incorporação, cisão, transformação ou eventual Liquidação do Fundo; 

 

V. emissão e distribuição de novas Cotas, conforme proposta do Comitê de Investimentos 

validada pelo Gestor, inclusive sobre (a) os prazos e condições para subscrição e integralização 

dessas Cotas; e (b) os termos e condições dos novos Compromissos de Investimento a serem 

celebrados em razão da emissão das novas Cotas, incluindo o valor de emissão das novas Cotas; 

 

VI. aumento na Taxa de Administração, bem como sobre a cobrança de taxa de performance, 

taxa de ingresso ou taxa de saída; 

 

VII. alteração ou prorrogação do Prazo de Duração, do Período de Investimento e do Período 

de Desinvestimento do Fundo, conforme proposta formulada pelo Gestor; 
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VIII. alteração do quórum de instalação e do quórum de deliberação da Assembleia Geral de 

Cotistas; 

 

IX. nomeação dos membros do Comitê de Investimento, bem como qualquer alteração ao 

Regulamento em relação às regras sobre instalação, composição, organização e funcionamento do 

Comitê de Investimento, bem como sobre a eleição, substituição e destituição dos membros do 

Comitê de Investimento e criação de eventuais novos comitês e conselhos do Fundo; 

 

X. requerimento de informações por Cotistas, observado o disposto no Parágrafo Único do 

Artigo 40 da Instrução CVM 578; 

 

XI. prestação de fiança, aval, aceite, ou qualquer outra forma de coobrigação e garantias reais, 

em nome do Fundo; 

 

XII. aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo, de um 

lado, e o Administrador e/ou o Gestor e/ou Cotistas que representem, isolada ou conjuntamente, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do total das Cotas subscritas do Fundo, de outro lado; 

 

XIII. inclusão no rol de Exigibilidades do Fundo de encargos não previstos no artigo 45 da 

Instrução CVM 578; 

 

XIV. aprovação do laudo de avaliação do valor justo de ativos utilizados na integralização de 

Cotas, se aplicável; 

 

XV. amortizações de Cotas e/ou Liquidação do Fundo, nas hipóteses não previstas neste 

Regulamento; 

 

XVI. deliberar sobre a realização de operações pelo Fundo de que tratam os Parágrafos Segundo 

e Terceiro do Artigo 8º deste Regulamento;  

 

XVII. alteração da classificação do Fundo prevista no Parágrafo Segundo do Artigo 2º deste 

Regulamento;  

 

XVIII. alteração da classificação do Fundo, nos termos do Artigo 14 da Instrução CVM 578;  

 

XIX. alteração da Política de Investimentos do Fundo; 

 

XX – aprovar a contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de 

consultoria especializada ao Fundo;  

 

XXI – aprovação a escolha ou substituição dos auditores independentes responsáveis pela auditoria 

das demonstração financeiras das Sociedades Invetidas e do Fundo; e 
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XXII – aprovação de qualquer oportunidade de desinvestimento representando mais do que 30% 

(trint por cento) do patrimônio líquido do Fundo, bem como qualquer outra que seja apresentada 

pelo Comitê de Investimento ou pelo Gestor para aprovação dos Cotists . 

 

Parágrafo Único. Este Regulamento poderá ser alterado pelo Administrador, 

independentemente da deliberação da Assembleia Geral de Cotistas ou de consulta aos Cotistas, 

sempre que: (i) tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a expressas 

exigências da CVM, ou em consequência de normas legais ou regulamentares, devendo ser 

providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a necessária comunicação aos Cotistas; (ii) for necessária 

em virtude da atualização dos dados cadastrais do Administrador, do Gestor ou dos demais 

prestadores de serviços do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página na rede 

mundial de computadores e telefone, também devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a necessária comunicação aos Cotistas; e (iii) envolver redução da Taxa de Administração, 

devendo ser providenciada a necessária comunicação aos Cotistas imediatamente. 

 

Convocação e Instalação 

 

Artigo 28. A Assembleia Geral de Cotistas pode ser convocada a qualquer tempo pelo 

Administrador, por iniciativa própria ou mediante solicitação do Gestor, de qualquer membro do 

Comitê de Investimento ou de Cotistas que representem, isolada ou conjuntamente, no mínimo, 

5% (cinco por cento) do total das Cotas subscritas do Fundo. 

 

Parágrafo Primeiro. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas por solicitação do Gestor, 

de membro do Comitê de Investimento ou dos Cotistas, conforme disposto no caput acima, deve: 

(i) ser dirigida ao Administrador, que, por sua vez, deve, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contado do recebimento de tal solicitação, realizar a convocação da Assembleia Geral às expensas 

dos requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em contrário; 

e (ii) conter eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto dos Cotistas. 

 

Parágrafo Segundo. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas far-se-á mediante 

comunicação a ser encaminhada a cada Cotista por meio de fac-símile ou correio eletrônico, e dela 

constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, 

bem como a respectiva ordem do dia. 

 

Parágrafo Terceiro. As convocações da Assembleia Geral de Cotistas deverão ser feitas com 15 

(quinze) dias de antecedência da data prevista para a sua realização.  

 

Parágrafo Quarto. O Administrador disponibilizará aos Cotistas todas as informações e 

documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de convocação da Assembleia 

Geral de Cotistas. 
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Artigo 29. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de qualquer número 

de Cotistas. 

 

Parágrafo Único. Independentemente de convocação, será considerada regular a Assembleia 

Geral de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas.  

 

Artigo 30. Somente podem comparecer e votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas 

inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais 

ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. 

 

Parágrafo único. Tendo em vista o disposto no caput, os Cotistas titulares de Cotas que 

tenham sido negociadas no período compreendido entre a data da convocação e a data da realização 

da Assembleia Geral de Cotistas ficarão impedidos de votar em referida Assembleia Geral de 

Cotistas. 

 

Deliberações 

 

Artigo 31. Nas deliberações das Assembleias Gerais de Cotistas, a cada Cota será atribuído o 

direito a um voto. 

 

Artigo 32. Exceto em relação às matérias previstas nos Parágrafos deste Artigo, as deliberações 

das Assembleias Gerais de Cotistas serão tomadas pela maioria dos votos dos Cotistas presentes, 

excluídos os votos dos Cotistas conflitados ou de qualquer outra forma impedidos de participarem 

da votação, nos termos deste Regulamento ou da regulamentação aplicável.  

 

Parágrafo Primeiro.  Estão sujeitas à aprovação de Cotistas titulares de mais da metade das Cotas 

subscritas: 

 

(i) as matérias descritas nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV e XVI 

do Artigo 25 deste Regulamento; e  

 

(ii) a alteração dos procedimentos descritos no Capítulo XI deste Regulamento. 

 

 

Parágrafo Segundo.  A prestação de garantias, em nome do Fundo, bem como a alteração da 

Política de Investimentos do Fundo, nos termos dos incisos XI e XIX, do Artigo 25 deste 

Regulamento, estão sujeitas à aprovação de Cotistas titulares de Cotas correspondentes a, no 

mínimo, dois terços das Cotas subscritas pelo Fundo.  

 

Artigo 33. Além dos votos proferidos durante a realização da Assembleia Geral de Cotistas, 

serão considerados votos válidos aqueles enviados pelos Cotistas por meio sistema eletrônico 

disponibilizado pelo Administrador ou, na ausência de referido sistema, por meio de comunicação 
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escrita devidamente assinada pelos Cotistas ou representantes devidamente constituídos, desde que 

recebida pelo Administrador até 1 (um) dia útil antes da Assembleia Geral de Cotistas, observado 

o disposto neste Regulamento.  

 

Parágrafo Único. O sistema eletrônico disponibilizado pelo Administrador para envio de 

votos na forma do caput do Artigo 31 possuirá ferramentas e métodos adequados para a 

identificação dos Cotistas, sendo que os votos formalizados por meio de referido sistema terão a 

mesma validade de documento formalizado em via física e assinado pelo Cotista, nos termos do 

§2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001. 

 

Artigo 34. Será admitida a realização de Assembleias Gerais de Cotistas por meio de 

conferências telefônicas, vídeo conferências ou, ainda, via sistema eletrônico disponibilizado pelo 

Administrador, caso em que serão normalmente lavradas as atas e demais documentos previstos 

para o registro das Assembleias Gerais de Cotistas. 

 

Artigo 35. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante 

processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo 

constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. 

Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, 

serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da 

consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos neste Regulamento. 

 

Parágrafo Único A resposta pelos Cotistas à consulta deverá se dar dentro de 15 (quinze) dias 

e a ausência de resposta neste prazo será considerada como desaprovação pelo Cotista à consulta 

formulada.  

 

Artigo 36. O Cotista deve exercer o direito de voto no melhor interesse do Fundo. 

 

Parágrafo Primeiro. Não podem votar nas Assembleias Gerais e nem fazer parte do cômputo 

para fins de apuração do quórum de aprovação: 

 

I – o Administrador ou o Gestor do Fundo; 

 

II – os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; 

 

III – empresas consideradas partes relacionadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, 

diretores e funcionários;  

 

IV – os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; 

 

V – o Cotista de cujo interesse seja conflitante com o do Fundo; e 
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VI – o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade 

que concorram para a formação do patrimônio do Fundo. 

 

Parágrafo Segundo. Não se aplica a vedação prevista neste artigo quando: 

 

I – os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas no Parágrafo Primeiro acima; ou 

 

II – houver aquiescência expressa da maioria dos votos dos demais Cotistas, manifestada na própria 

Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à 

Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto. 

 

Parágrafo Terceiro. O Cotista deve informar ao Administrador e aos demais Cotistas as 

circunstâncias que possam impedi-lo de exercer seu voto, nos termos do disposto nos incisos V e 

VI do Parágrafo Primeiro acima. 

 

 

CAPÍTULO VII. COMITÊ DE INVESTIMENTO 

 

Composição e Funcionamento 

 

Artigo 37. O Comitê de Investimento do Fundo será composto por 05 (cinco) membros, com 

mandato unificado de 01 (um) ano, eleitos, para o primeiro Comitê de Investimentos, dentro de 

até 15 (quinze) dias contados da data da primeira subscrição de Cotas do Fundo e a partir do 

exercício social subsequente, na Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras do 

Fundo. Aos membros do Comitê de Investimento são atribuídos os mesmos deveres e obrigações 

atribuídos a gestores de carteira de valores mobiliários, nos termos da regulamentação aplicável. 

 

Parágrafo Primeiro. Poderão ser nomeados membros do Comitê de Investimento quaisquer 

pessoas físicas , inclusive os próprios Cotistas do Fundo, os funcionários, diretores e representantes 

do Administrador e/ou Gestor, conforme o caso. 

 

Parágrafo Segundo. Quando de sua eleição, cada membro do Comitê de Investimento deverá: 

 

(i) assinar termo de posse atestando possuir as qualificações necessárias para preencher 

os requisitos previstos no Parágrafo Primeiro acima; 

 

(ii) assinar termo de confidencialidade relativo a todas e quaisquer informações a que 

tiver acesso a respeito do Fundo e/ou em função de seu cargo como membro do 

Comitê de Investimento; e 
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(iii) assinar termo obrigando-se a declarar eventual situação de conflito de interesses 

sempre que esta venha a ocorrer, hipótese em que se absterá não só de deliberar, 

como também de apreciar e discutir a matéria. 

 

Parágrafo Terceiro. O prazo de mandato dos membros do Comitê de Investimento será de 01 

(um) ano, sendo o mandato prorrogado automaticamente até a data da Assembleia Geral que 

aprovar as demonstrações financeiras do Fundo em relação ao último exercício, caso esta ocorra 

dentro de mais de 01 (um) ano contado da data da última eleição dos membros do Comitê de 

Investimentos  

 

Parágrafo Quarto. Para fins de nomeação dos membros do Comitê de Investimento, qualquer 

Cotista ou grupo de Cotistas titular de Cotas representativas de pelo menos 10% (dez por cento) 

do total de Cotas subscritas do Fundo poderá solicitar a instituição da regra de voto múltiplo, 

conforme segue: 

(i) o Cotista que optar por exercer o direito de exercer o voto múltiplo deverá enviar 

notificação por escrito ao Administrador, com cópia ao Gestor, com pelo menos 

48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à Assembleia Geral que tiver 

como ordem do dia a nomeação de membros do Comitê de Investimentos; 

(ii) a cada Cota serão atribuídos, para fins de indicação dos membros do Comitê de 

Investimentos, tantos votos quantos sejam os membros do Comitê de 

Investimentos, e reconhecido ao Cotista o direito de cumular os votos num só 

candidato ou distribuí-los entre vários 

(iii) o Gestor informará aos Cotistas, antes do início da Assembleia Geral, o número de 

votos (sendo que eventuais frações de votos serão arredondados para o número 

inteiro mais próximo) necessários para indicação de cada membro;  

(iv) os cargos que, em virtude de empate, deixarem de ser preenchidos, serão objeto de 

nova votação adotando-se o mesmo processo, podendo participar da votação os 

Cotistas com todos os votos que não tenham sido já alocados para indicação de 

outros membros pelo mesmo Cotista; 

(v) sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a Assembleia Geral 

somente poderá destituir um membro do Comitê de Investimento se convocada 

especialmente para este fim pelo Gestor, Administrador ou por solicitação de 

Cotistas ou grupo de Cotistas que sejam titulares, conjuntamente de participação 

igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total das Cotas subscritas e 

importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; 

(vi) nos demais casos de vaga no Comitê de Investimento, a próxima Assembleia Geral 

de Cotistas subsequente, que poderá ser convocada na forma do Artigo 28 deste 

Regulamento, procederá à nova eleição de todos os membros do Comitê de 

Investimentos;  

(vii) caso em vigor, acordo de voto ou de cotistas que vincular a totalidade das Cotas do 

Fundo poderá estabelecer regras para exercício de voto para fins de nomeação de 

membro do Comitê de Investimetos em separado, sendo que neste caso, a regra do 
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voto múltiplo descrita neste Parágrafo será aplicável exclusivamente para 

preenchimento dos demais cargos disponíveis para o Comitê de Investimentos.  

 

Parágrafo Quinto. Caso a regra do Parágrafo antecedente não seja aplicável e em uma  hipótese 

de vacância de cargo do Comitê de Investimento, independentemente do motivo, caberá aos 

Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas a nomeação do membro substituto, que 

completará o mandato do membro substituído, ficando assegurado a qualquer Cotista nesta ocasião 

o pedido de instalação da regra descrita no Parágrafo antecedente para nomeação de todos os 

membros do Comitê de Investimentos.. 

 

Parágrafo Sexto. Os membros do Comitê de Investimento poderão renunciar a seus cargos 

mediante o envio de notificação ao Administrador e aos demais membros do Comitê de 

Investimento, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data de que pretende deixar o 

exercício desta função. No caso de renúncia de qualquer membro do Comitê de Investimento, a 

Assembleia Geral de Cotistas elegerá um novo membro para substituí–lo, observado, conforme 

aplicável, o disposto no Parágrafo Quarto ou Quinto deste Artigo. A renúncia do membro que 

renunciou a seu cargo passará a vigorar a partir do término do prazo de 20 (vinte) dis estabelecido 

neste Parágrafo. 

 

Artigo 38. Os membros do Comitê de Investimento não farão jus a qualquer remuneração do 

Fundo.  

 

Competência e Reuniões 

 

Artigo 39. É de competência exclusiva do Comitê de Investimento:  

 

I. acompanhar e supervisionar as atividades do Gestor no desempenho de sua função; 

II. assegurar que os investimentos do Fundo em Ativos Financeiros cumpram com as regras 

estabelecidas na regulamentação aplicável; 

III. definir e orientar o Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, sobre quaisquer medidas 

judiciais e extrajudiciais que se façam necessárias em defesa dos interesses do Fundo;  

IV. determinar as diretrizes de investimento e desinvestimento do Fundo; 

V. deliberar acerca de qualquer oportunidade de investimento apresentadas pelo Gestor, em 

Ativos Alvo, observada a política de investimento do Fundo; 

VI. Aprovar qualquer oportunidade de desinvestimento apresentadas pelo Gestor, em relação 

aos Ativos Alvo representando um desinvestimento em até 30% do patrimônio líquido do 

Fundo, sendo que nos demais casos, o Comitê de Investimento deverá opinar sobre a 

oportunidade de desinvestimento e submeter a matéria à aprovação da Assembleia Geral; 

VII. decidir sobre quaisquer questões de interesse do Fundo envolvendo os Ativos Alvo, inclusive 

apresentar proposta para a Assembleia Geral para emissão de novas Cotas visando aumento 

de participação nas Sociedades Investidas, observado o disposto no Parágrafo Primeiro, 

abaixo; 
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VIII.  orientar o Gestor acerca de Chamadas de Capital para o Fundo, de acordo com o disposto 

nos respectivos Compromissos de Investimento, e sobre a celebração de novos 

Compromissos de Investimento, exceto Chamadas de Capital para arcar com Exigibilidades 

do Fundo;  

IX. deliberar sobre a redução ou prorrogação do Prazo de Duração, observado o limite de 5 

(cinco) anos;  

X. decidir sobre estratégias de desinvestimento, inclusive por ocasião da liquidação do Fundo, 

observado o disposto neste Regulamento;  

XI. acompanhar as atividades do Administrador e do Gestor no cumprimento de suas obrigações 

referentes ao Fundo;  

XII. aprovar previamente a contração de prestadores de serviços do Fundo exceto auditores e 

aqueles definidos neste Regulamento, quando o valor da remuneração do referido prestador 

de serviços for superior R$ 10.000,00 (dez mil reais), exceto no que diz respeito à Empresa 

de Avaliação;  

XIII. propor ao Gestor a contração de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de 

consultoria especializada para o Fundo, observadas as disponibilidades de Ativos de Liquidez 

do Fundo; 

XIV.  aprovar a celebração pelo Fundo de acordos de acionistas ou ajustes de natureza diversa 

envolvendo Ativos Alvo, nos termos deste Regulamento, bem como o exercício ou renúncia 

de direito do Fundo em razão de acordos de acionistas, acordo de investimento ou outro 

celebrado envolvendo Ativos Alvo;  

XV. deliberar acerca das orientações de voto a serem seguidas pelo Gestor em quaisquer 

deliberações envolvendo Ativos Alvos do Fundo, inclusive assembleias gerais e especiais 

e/ou assembleias de debenturistas das Sociedades Investidas; 

XVI.  indicar o(s) membro(s) a ser(em) eleito(s) pelo Fundo, sempre que referido direito for 

atribuído ao Fundo, para qualquer cargo na administração de Sociedades Investidas e/ou 

suas coligadas, controladas ou afiliadas, inclusive membro no conselho de administração, 

diretoria, ou ainda conselho fiscal ou comitês, conforme aplicável; 

XVII.  deliberar sobre a contração de empréstimos diretamente pelo Fundo, dos organismos de 

fomento limitados ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) dos ativos do 

Fundo, nos termos da regulamentação aplicável; e 

XVIII. Nas hipóteses admitidas na forma deste Regulamento, deliberar sobre a amortização de 

Cotas do Fundo; 

XIX. Definir sobre listagem das Cotas para negociação em bolsa ou mercado organizado, a 

qualquer tempo e desde que o Fundo tenha disponibilidade de Ativos de Liquidez para arcar 

com os respectivos custos até o final do seu Prazo de Duração; 

XX. estabelecer os parâmetros, de acordo com melhores práticas de mercado, para a elaboração 

de avaliação dos Ativos Alvo, bem como aprovar a contratação da Empresa de Avaliação 

 

Parágrafo Primeiro. Uma deliberação do Comitê de Investimento acerca de oportunidade de 

realização de novo investimento em Ativos Alvo com a respectiva proposta de nova emissão de 

Cotas a ser apresentada à Assembleia Geral deverá incluir (i) os termos e  condições para realização 
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do novo investimento na Sociedade Investida; (ii) a avaliação estabelecida para a Sociedade 

Investida para fins de precificação dos Ativos Alvo a serem adquiridos pelo Fundo; (iii) o preço de 

emissão das Cotas, que deverá ser determinado tomando como base o Patrimônio Liquido do 

Fundo ajustado para refletir o novo valor de emissão dos Ativos Alvo e/ou precificação da 

Sociedade Investida; (iv) o valor total da emissão, sendo que o investimento pelo Fundo ficará 

limitado à diferença entre o valor efetivamente subscrito quando da nova emissão e os encargos e 

Exigibilidades apurados pelo Gestor relacionados à nova emissão e considerados até o final do 

Prazo de Duração do Fundo; e (v) demais termos e condições consideradas relevantes para a 

tomada de decisão pelos Cotistas, inclusive relatórios, análises e estudos que suportarem a tomada 

de decisão do Comitê de Investimentos.  

 

Parágrafo Segundo. Caso, a qualquer momento, o Comitê de Investimento não consiga, em 

reunião, aprovar qualquer das matérias acima em razão de empate, nova reunião do Comitê de 

Investimentos será convocada para deliberação em segunda reunião. Caso em segunda reunião o 

empate não seja resolvido, ou ainda, caso determinada matéria proposta pelo Gestor para 

aprovação seja rejeitada pelo Comitê de Investimentos, ficará assegurado ao Gestor o direito de 

declarar ter ocorrido um impasse por escrito e convocar uma Assembleia Geral de Cotistas, na qual 

Cotistas detentores da maioria das Cotas deverão decidir sobre o impasse no Comitê de 

Investimento. 

 

Parágrafo Terceiro. Para os fins do disposto neste Artigo, os membros do Comitê de 

Investimento lavrarão em livro próprio uma ata de toda e qualquer reunião do Comitê de 

Investimento, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes e da qual farão constar a pauta 

da reunião e o resultado das deliberações nela tomadas. Cada ata, acompanhada da lista de presença 

devidamente assinada pelos participantes da reunião, deverá ser encaminhada ao Administrador e 

ao Gestor no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da sua realização. 

 

Parágrafo Quarto. Será admitida a realização de reuniões do Comitê de Investimento por meio 

de conferências telefônicas ou vídeo conferência, não excluída a obrigatoriedade de elaboração e 

assinatura de ata da reunião nos termos do Parágrafo Terceiro acima, sendo admitida a assinatura 

por meior de plataforma eletrônica aceita pelo Administrador. Caso qualquer membro participe de 

tal reunião do Comitê de Investimento por meio de conferência telefônica ou vídeo conferência, 

tal membro deverá apor assinatura, via arquivo eletrônico enviado por e-mail ou através de 

plataforma para assinatura eletrônica, à ata elaborada ao fim da reunião. 

 

Artigo 40. O Comitê de Investimento se reunirá a qualquer tempo, mediante solicitação de 

qualquer de seus membros, que informarão ao Administrador da necessidade da reunião, ou por 

solicitação do Administrador ou do Gestor, sempre que necessário nos termos deste Regulamento 

ou sempre que os interesses do Fundo assim o exigirem. 

 

Parágrafo Primeiro. As convocações das reuniões do Comitê de Investimento deverão ser 

elaboradas pelo Administrador e enviadas a cada membro do Comitê de Investimento, por fac-

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 50 / 61 

símile ou correio eletrônico, com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência, com indicação de data, 

horário e local da reunião, e respectiva pauta. Independentemente de convocação, serão 

consideradas validamente instaladas as reuniões do Comitê de Investimento a que comparecerem 

todos os seus membros.  

 

Parágrafo Segundo. O quórum para instalação de reuniões será de pelo menos 03 (três) 

membros e deliberação das reuniões do Comitê de Investimento será sempre a maioria dos 

membros presentes à respectiva reunião. Serão considerados presentes os membros que 

participarem da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou ainda que enviarem 

seus respectivos votos por escrito.  

 

Parágrafo Terceiro. Todos os membros do Comitê de Investimento deverão informar por 

escrito aos demais integrantes do Comitê de Investimento, bem como ao Gestor e ao 

Administrador, e estes últimos deverão informar aos Cotistas, sobre qualquer situação ou potencial 

situação de conflito de interesses dos membros do Comitê de Investimento com o Fundo, 

imediatamente após tomar conhecimento dela, abstendo-se de participar de quaisquer discussões 

que envolvam matéria na qual tenham conflito. Neste caso, deverá ser subtraído o membro 

conflitado do número total de votos válidos para fins de definição da maioria absoluta. 

 

Parágrafo Quarto. Observada a obrigação de informar prevista no Parágrafo anterior, os 

membros do Comitê de Investimento poderão integrar comitês de investimentos ou conselhos de 

supervisão de outros fundos que tenham por objeto o investimento em sociedades que atuem no(s) 

mesmo(s) setor(es) de atuação das Sociedades Alvo e das Sociedades Investidas. 

 

Parágrafo Quinto. Os membros do Comitê de Investimento deverão manter as informações 

constantes de materiais para análise de investimento (potenciais ou realizados) do Fundo, que 

venham a ser a eles disponibilizadas, sob absoluto sigilo e confidencialidade, não podendo revelar, 

utilizar ou divulgar, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente com 

terceiros, quaisquer destas informações, salvo (i) com o consentimento prévio deliberado em 

Assembleia Geral de Cotistas, ou (ii) se obrigado por ordem expressa do Poder Judiciário, da CVM, 

da Secretaria de Previdência Complementar ou qualquer outra autoridade administrativa 

constituída com poderes legais de fiscalização, sendo que, nesta hipótese, os Cotistas deverão ser 

informados por escrito de tal ordem, previamente ao fornecimento de qualquer informação e, em 

qualquer hipótese, somente poderão ser reveladas as informações exigidas pela autoridade em 

questão. Essa obrigação vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos após a liquidação do Fundo, salvo se 

prazos maiores forem determinados por lei ou acordados com as contrapartes dos investimentos 

feitos pelo Fundo, desde que tais prazos sejam comunicados por escrito aos membros do Comitê 

de Investimento. 

 

 

CAPÍTULO VIII. ENCARGOS DO FUNDO 
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Artigo 41. Constituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração, as seguintes 

despesas: 

 

I – emolumentos, encargos com empréstimos e comissões pagos por operações do Fundo; 

 

II – taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam 

ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; 

 

III – registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e 

informações periódicas previstas na Instrução CVM 578 ou neste Regulamento; 

 

IV – correspondência do interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas; 

 

V – honorários e despesas dos auditores encarregados da auditoria das demonstrações contábeis 

do Fundo; 

 

VI – honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em razão de defesa dos 

interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao Fundo, 

se for o caso; 

 

VII – parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente de culpa ou dolo 

dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; 

 

VIII – prêmios de seguro, bem como quaisquer despesas relativas à transferência de recursos do 

Fundo entre bancos; 

  

IX – inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou Liquidação do Fundo, 

desde que devidamente comprovadas, observados limites de valores aprovados pelo Comitê de 

Investimentos para o respectivo evento; 

 

X – inerentes à realização de Assembleia Geral de Cotistas desde que devidamente comprovada, 

limitadas ao montante previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos para cada evento ; 

 

XI – com liquidação, registro, negociação e custódia de operações com Ativos Financeiros; 

 

XII – contratação de terceiros para prestar serviços legais, fiscais, contábeis e de consultoria 

especializada, observado o limite estabelecido por contratação pelo Comitê de Investimento ; 

 

XIII – relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente dos Ativos 

Alvo; 

 

Clicksign 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd



 

 

 

2334939v3 

 52 / 61 

XIV – contribuição anual devida às entidades autorreguladoras ou às entidades administradoras do 

mercado organizado em que o fundo tenha suas Cotas admitidas à negociação; 

 

XV – despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou 

recibos de depósito de valores mobiliários; 

 

XVI – gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em 

mercado organizado de valores mobiliários; e 

 

XVII – honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado, desde que 

aprovadas pelo Comitê de Investimentos. 

 

XVIII – contratação de laudo de avaliação das Sociedades Investidas limitada a R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais ) por laudo ou a valor superior definido pelo Comitê de Investimentos.  

 

Parágrafo Primeiro. O Fundo não arcará com custos ou despesas inerentes à realização de 

reuniões do Comitê de Investimentos.  

 

Parágrafo Segundo. Quaisquer despesas não previstas nos incisos I a XVII acima como encargos 

do Fundo correrão por conta do Gestor, conforme o caso, salvo decisão contrária da Assembleia 

Geral de Cotistas. 

 

Parágrafo Terceiro. Independentemente de ratificação pela Assembleia Geral de Cotistas, as 

despesas previstas no caput incorridas pelo Administrador anteriormente à constituição do Fundo 

ou ao seu registro na CVM e na ANBIMA serão passíveis de reembolso pelo Fundo, desde que 

incorridas nos 6 (seis) meses anteriores à data da concessão do registro de funcionamento do Fundo 

na CVM e limitadas ao montante de R$ 160.000,00(cento e sessenta mil reais), compreendido no 

limite indicado no inciso X do Artigo 42 deste Regulamento. Nesta hipótese, os respectivos 

comprovantes de tais despesas devem ser passíveis de nota explicativa e de auditoria no momento 

em que forem elaboradas as demonstrações financeiras do primeiro exercício fiscal do Fundo.  

 

 

CAPÍTULO IX. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RELATÓRIOS DE 

AUDITORIA E EXERCÍCIO SOCIAL 

 

Demonstrações Financeiras e Relatórios de Auditoria 

 

Artigo 42. O Fundo terá escrituração contábil própria, devendo as aplicações, as contas e as 

demonstrações contábeis do Fundo ser segregadas das do Administrador, bem como do Gestor, 

do Custodiante e do depositário eventualmente contratado pelo Fundo. 
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Parágrafo Primeiro. O Patrimônio Líquido do Fundo corresponderá à soma algébrica de seu 

disponível com o valor dos Ativos Financeiros, mais os valores a receber, menos as suas 

Exigibilidades. 

 

Parágrafo Segundo. Os ativos e passivos do Fundo, incluindo a sua carteira de investimentos, 

serão apurados com base nos princípios gerais de contabilidade brasileiros e normas aplicáveis, 

especialmente a Instrução CVM 579, inclusive para fins de provisionamento de pagamentos, 

encargos, passivos em geral e eventual baixa de investimentos e segundo o que estabelece o Manual 

de Marcação a Mercado do Administrador. 

 

Parágrafo Terceiro. Além do disposto no parágrafo anterior, a apuração do valor contábil da 

carteira de investimentos do Fundo deverá ser procedida de acordo com os seguintes critérios:  

 

(i) as ações e os demais títulos e/ou Ativos Financeiros de renda variável sem cotação em 

bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado serão contabilizadas pelo respectivo valor 

justo com base em laudo de avaliação preparado pela Empresa de Avaliação, nos termos deste 

Regulamento e em observância do previsto na Instrução CVM 579; 

 

(ii) títulos e/ou Ativos Financeiros de renda fixa sem cotação disponível no mercado serão 

contabilizados pelo custo de aquisição, ajustado pela curva do título, pelo prazo a decorrer até o 

seu vencimento;  

 

(iii) os demais títulos e/ou Ativos Financeiros de renda fixa ou variável com cotação disponível 

no mercado serão contabilizados pelo preço de mercado, de acordo com as regras vigentes de 

marcação a mercado e com a política interna de contabilização de ativos do Administrador. 

 

Parágrafo Quarto. As demonstrações financeiras do Fundo deverão ser elaboradas de acordo 

com as normas de escrituração expedidas pela CVM, devendo ser auditadas anualmente por auditor 

independente registrado na CVM, observadas as normas que disciplinam o exercício dessa 

atividade.  

 

Parágrafo Quinto. O Administrador é o responsável pela elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis do Fundo e, assim, deve definir a sua classificação contábil entre entidade 

ou não de investimento e efetuar o adequado reconhecimento, mensuração e divulgação do valor 

dos investimentos do Fundo, conforme previsto na regulamentação específica. 

 

Parágrafo Sexto. O Administrador, sem se eximir de suas responsabilidades pela elaboração 

das demonstrações contábeis do Fundo, pode utilizar informações do Gestor, conforme previsto 

no inciso XII do Artigo 7º deste Regulamento, ou de terceiros independentes, para efetuar a 

classificação contábil do Fundo ou, ainda, para determinar o valor justo dos seus investimentos. 
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Parágrafo Sétimo. Ao utilizar informações do Gestor, nos termos do Parágrafo Sexto acima, o 

Administrador deve, por meio de esforços razoáveis e no âmbito do seu dever de diligência, obter 

o conforto necessário sobre a adequação de tais informações obtidas. 

 

Parágrafo Oitavo. Sem prejuízo das responsabilidades do Administrador, o Gestor também 

assume sua responsabilidade enquanto provedores das informações previstas no inciso XII do 

Artigo 7º deste Regulamento, as quais visam a auxiliar o Administrador na elaboração das 

demonstrações contábeis do Fundo. 

 

Parágrafo Nono. Caso o Gestor participe na avaliação dos investimentos do Fundo ao valor 

justo, as seguintes regras devem ser observadas: 

 

I – o Gestor deve possuir metodologia de avaliação estabelecida com base em critérios consistentes 

e passíveis de verificação; 

 

II – a Taxa de Administração não pode ser calculada sobre o resultado do ajuste a valor justo dos 

investimentos ainda não alienados; e 

 

III – a taxa de desempenho, ou qualquer outro tipo de remuneração de desempenho baseada na 

rentabilidade do Fundo, caso venha a ser devida, somente poderá ser recebida quando da 

distribuição de rendimentos aos Cotistas. 

 

Parágrafo Décimo. A elaboração das demonstrações financeiras do Fundo dependerá do envio 

tempestivo das informações necessárias ao Administrador, incluindo, mas não se limitando, as 

demonstrações contábeis das Sociedades Investidas. Fica desde já estabelecido que a falta ou o 

atraso no envio das informações necessárias, seja pelas Sociedades Investidas, pelo Comitê de 

Investimento ou pelo Gestor poderá resultar na emissão de parecer dos auditores independentes 

com ressalvas ou abstenção de opinião, sendo certo que, em havendo necessidade de emissão de 

novo parecer, os custos serão integralmente arcados pelo Fundo.  

 

Exercício Social 

 

Artigo 43. O exercício social do Fundo terá início em 01 de abril e encerramento em 31 de 

março de cada ano. 

 

Parágrafo Único. O primeiro e o último exercício do Fundo podem ter duração inferior a 12 

(doze) meses. 

 

 

CAPÍTULO X. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
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Informações Periódicas 

 

Artigo 44. O Administrador deverá enviar aos Cotistas, à entidade administradora de mercado 

organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação e à CVM, por meio do Sistema de Envio 

de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes 

informações: 

 

I. trimestralmente, no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento do trimestre civil a que 

se referirem, as informações referidas no modelo do Anexo 46-I da Instrução CVM 578;  

 

II. semestralmente, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do semestre 

a que se referirem, a composição da carteira, discriminando quantidade e espécie dos títulos e 

valores mobiliários que a integram; 

 

III.  anualmente, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias após o encerramento do exercício 

social, as demonstrações contábeis do exercício, acompanhadas de relatório do auditor 

independente e do relatório do Administrador e do Gestor a que se referem o inciso IV do Artigo 

5º e o o inciso I do Artigo 7º. 

 

Parágrafo Primeiro. As informações de que trata o inciso II do caput devem ser enviadas à CVM 

com base no exercício social do Fundo. 

 

Parágrafo Segundo. O Administrador se compromete, ainda, a disponibilizar aos Cotistas todas 

as demais informações sobre o Fundo e/ou sua administração e a facilitar aos Cotistas, ou terceiros 

em seu nome, devidamente constituídos por instrumento próprio, o exame de quaisquer 

documentos relativos ao Fundo e à sua administração, não considerados confidenciais pela 

regulamentação em vigor, mediante solicitação prévia com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, observadas as disposições deste Regulamento e da regulamentação aplicável. 

 

Informações Eventuais 

 

Artigo 45. O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas, à entidade administradora de 

mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação e à CVM, por meio de 

divulgação na página do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema de Envio 

de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, bem como na 

sede do Administrador, os seguintes documentos, relativos a informações eventuais sobre o Fundo: 

 

I – edital de convocação e outros documentos relativos a Assembleias Gerais de Cotistas, no 

mesmo dia de sua convocação; 

 

II – no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral de 

Cotistas ordinária ou extraordinária; 
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III – até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral de Cotistas; e 

 

IV – prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública de 

distribuição de Cotas, nos prazos estabelecidos em regulamentação específica, caso aplicável. 

 

Artigo 46. Na ocorrência de alteração no valor justo dos investimentos do Fundo, que impacte 

materialmente o seu Patrimônio Líquido, e do correspondente reconhecimento contábil dessa 

alteração, no caso de o Fundo ser qualificado como entidade para investimento nos termos da 

regulamentação contábil específica, o Administrador deve: 

 

I – disponibilizar aos Cotistas, em até 5 (cinco) dias úteis após a data do reconhecimento contábil: 

 

a) um relatório, elaborado pelo Administrador e pelo Gestor, juntamente com o relatório 

de avaliação, conforme aplicável, elaborado pela Empresa de Avaliação, com as 

justificativas para a alteração no valor justo, incluindo um comparativo entre as premissas 

e estimativas utilizadas nas avaliações atual e anterior; e 

 

b) o efeito da nova avaliação sobre o resultado do exercício e Patrimônio Líquido do Fundo 

apurados de forma intermediária; e 

 

II – elaborar as demonstrações contábeis do Fundo para o período compreendido entre a data de 

início do exercício e a respectiva data do reconhecimento contábil dos efeitos da nova mensuração 

caso: 

 

a) sejam emitidas novas Cotas até 10 (dez) meses após o reconhecimento contábil dos 

efeitos da nova avaliação; 

 

b) as Cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados; ou 

 

c) haja aprovação por maioria das Cotas presentes em Assembleia Geral convocada por 

solicitação dos Cotistas do Fundo. 

 

Parágrafo Primeiro. As demonstrações contábeis referidas no inciso II do caput deste Artigo 

devem ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM e enviadas aos Cotistas e à 

CVM em até 90 (noventa) dias após a data do reconhecimento contábil dos efeitos da nova 

mensuração. 

 

Parágrafo Segundo. Fica dispensada a elaboração das demonstrações contábeis referidas no 

Parágrafo Primeiro quando estas se encerrarem 2 (dois) meses antes da data de encerramento do 

exercício social do Fundo, salvo se houver aprovação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral 

nos termos do disposto na alínea “c” do inciso II do caput deste Artigo. 
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Artigo 47. O Administrador é obrigado a divulgar ampla e imediatamente a todos os Cotistas 

e à entidade administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação, 

por meio de comunicação direta, bem como por meio do Sistema de Envio de Documentos 

disponível na página da CVM, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao 

funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira. 

 

Parágrafo Primeiro. Considera-se relevante qualquer deliberação da Assembleia Geral de Cotistas 

ou do Administrador, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 

negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado ao Fundo que possa influir de modo 

ponderável: 

 

I – na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados; 

 

II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e 

 

III – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular das 

Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados. 

 

Parágrafo Segundo. Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser 

divulgados se o Administrador entender que sua revelação põe em risco interesse legítimo do 

Fundo ou das Sociedades Investidas. 

 

Parágrafo Terceiro. O Administrador fica obrigado a divulgar imediatamente o ato ou fato 

relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, 

preço ou quantidade negociada das Cotas do Fundo. 

 

CAPÍTULO XI. LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 48. O Fundo entrará em liquidação ao final do Prazo de Duração ou de suas eventuais 

prorrogações, ou ainda, antecipadamente, (i) no caso de desinvestimento do Fundo nos Ativos 

Alvo, independentemente de deliberação da Assembleia Geral ou do Comitê de Investimentos; ou 

(ii) por deliberação da Assembleia Geral, com a respectiva entrega de Ativos Alvo aos Cotistas. 

 

Parágrafo Primeiro. Quando da Liquidação do Fundo, o Administrador deverá iniciar a divisão 

do Patrimônio Líquido do Fundo entre os Cotistas, proporcionalmente às suas participações 

percentuais no Fundo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do término do Prazo de 

Duração ou de sua prorrogação, da data em que o Fundo deixou de deter Ativos Alvo ou ainda da 

data em que a liquidação for aprovada em Assembleia Geral (ou data posterior, conforme aprovado 

na respectiva Assembleia Geral), dobservado o disposto neste Capítulo. 
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Parágrafo Segundo. Uma vez iniciados os procedimentos de Liquidação, o Administrador fica 

autorizado a, de modo justificado, e conforme previsto na Instrução CVM 555, prorrogar o prazo 

acima previsto nas seguintes hipóteses: 

 

I – liquidez dos Ativos Financeiros seja incompatível com o prazo previsto para sua 

liquidação, ficando em qualquer caso assegurado ao Administrador o direito de pagar 

resgate mediante entrega de recursos e Ativos Alvo aos Cotistas; 

II – existência de obrigações ou direitos de terceiros em relação ao Fundo, ainda não 

prescritos; 

III – existência de ações judiciais pendentes, em que o Fundo figure no polo ativo ou 

passivo; ou 

IV - decisões judiciais que impeçam o resgate da cota pelo seu respectivo titular. 

 

Parágrafo Terceiro. Após a divisão do patrimônio do Fundo entre os Cotistas, o Administrador 

deverá promover o encerramento do Fundo, encaminhando à CVM, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data em que os recursos provenientes da Liquidação foram disponibilizados aos 

Cotistas, a documentação referida na regulamentação da CVM, assim como praticar todos os atos 

necessários ao seu encerramento perante quaisquer autoridades. 

 

Parágrafo Terceiro. Mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, a Liquidação do 

Fundo será feita, a critério e sob a responsabilidade do Gestor, de uma das formas a seguir, sempre 

levando em consideração a opção que atenda da melhor maneira aos interesses dos Cotistas: 

 

I. venda em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado, observado o 

disposto na legislação aplicável e desde que referida venda seja previamente recomendada 

pelo Comitê de Investimentos; 

 

 

II. entrega aos Cotistas de títulos e valores mobiliários negociados em mercado 

organizado de bolsa ou de balcão ou nos mercados financeiros, bem como de Ativos Alvo 

de Sociedades Investidas integrantes da carteira do Fundo, na data da Liquidação. 

 

Parágrafo Quarto. Em qualquer caso, a Liquidação de ativos será realizada com observância 

das normas operacionais estabelecidas pela CVM aplicáveis ao Fundo. 

 

Artigo 49. Por ocasião da liquidação do Fundo, o Administrador promoverá:  

 

I. o rateio dos títulos ou valores mobiliários de cada espécie e classe entre os Cotistas, na 

estrita proporção das Cotas por eles detidas, observado o disposto na regulamentação em vigor; 

 

II. o rateio de outros ativos integrantes da carteira do Fundo entre os Cotistas, conforme 

determinação da Assembleia Geral de Cotistas, que deverá estabelecer os critérios detalhados e 
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específicos para a adoção de tais procedimentos conforme orientação do Comitê de Investimentos, 

observado o disposto na regulamentação em vigor; e 

 

III. a realização dos demais investimentos do Fundo, conforme aplicável mediante sua 

alienação por meio de transações privadas, alienação em bolsa de valores ou mercado de balcão, 

resgate de aplicações financeiras ou outras formas, conforme determinado pela Assembleia Geral 

de Cotistas, sendo que o produto resultante será entregue aos Cotistas como forma de pagamento 

pelo resgate de suas Cotas. 

 

Parágrafo Único – Os Ativos Alvo de baixa ou sem liquidez serão rateados entre os Cotistas para 

pagamento do resgate de suas Cotas na hipótese deste Artigo pelo seu respectivo valor justo, 

conforme refletido no Patrimônio Líquido do Fundo.  

 

Artigo 50. O Administrador e/ou Gestor, conforme o caso, não poderão ser responsabilizados, 

salvo em decorrência de culpa ou dolo no desempenho de suas funções, por quaisquer eventos que 

acarretem a liquidação do Fundo, previamente ao encerramento do Prazo de Duração. 

 

 

CAPÍTULO XII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Conflito de Interesses 

 

Artigo 51.  O Administrador e o Gestor não têm conhecimento sobre qualquer situação ou 

potencial situação de conflito de interesses com o Fundo no momento de constituição do Fundo. 

 

Ciência e Concordância com o Regulamento 

 

Artigo 52.  A assinatura, pelo subscritor, do Termo de Adesão e do Compromisso de 

Investimento implica na presunção de sua expressa ciência e concordância com todas as cláusulas 

do presente Regulamento, a cujo cumprimento estará obrigado. 

 

Sucessão do Cotista 

 

Artigo 53.  Em caso de morte ou incapacidade do Cotista, o representante do espólio ou do 

incapaz exercerá os direitos e cumprirá as obrigações, perante o Administrador e/ou Gestor, 

conforme o caso, que cabiam ao de cujus ou ao incapaz, observadas as prescrições legais aplicáveis. 

 

Material Publicitário 

 

Artigo 54. Qualquer texto publicitário para a oferta de Cotas, anúncio ou promoção do Fundo 

não poderá divergir do conteúdo do presente Regulamento. 
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Arbitragem 

 

Artigo 55.  O Administrador, o Gestor, o Custodiante, os membros do Comitê de 

Investimento e os Cotistas se obrigam a submeter à arbitragem toda e qualquer controvérsia 

baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este Regulamento, ou à constituição, operação, 

gestão e funcionamento do Fundo e que não possam ser solucionadas amigavelmente pelo 

Administrador, pelo Gestor, pelo Custodiante, pelos membros do Comitê de Investimento e pelos 

Cotistas dentro de um prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos. A arbitragem será realizada 

em português, aplicando-se as leis brasileiras, e será administrada pela  

Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM (a “CAM”) , por meio da adoção do seu respectivo 

regulamento, devendo observar sempre o disposto neste Regulamento, cujas especificações 

prevalecerão em caso de dúvida. 

 

Parágrafo Primeiro. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, competindo à(s) 

parte(s) requerente(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança e à(s) parte(s) 

requerida(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança, e o 3º (terceiro) será indicado 

de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os árbitros substitutos serão indicados pelo 

presidente da CAM. O árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerente(s) deverá ser nomeado no 

requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerida(s) deverá ser nomeado 

na comunicação de aceitação da arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser nomeado no prazo de 5 

(cinco) dias corridos contados da aceitação do árbitro da(s) parte(s) requerida(s). 

 

Parágrafo Segundo. O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e 

o procedimento arbitral será conduzido na língua portuguesa. 

 

Parágrafo Terceiro. Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, a(s) parte(s) 

requerente(s) e requerida(s) pagará(ão) os honorários, custas e despesas do respectivo árbitro que 

tiver(em) indicado, rateando-se entre as parte(s) requerida(s), de um lado, e parte(s) requerente(s), 

de outro lado, os honorários, custas e despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta 

por cento). Caso haja mais de uma parte em um dos polos do procedimento arbitral, os honorários, 

custas e despesas alocados a referido polo serão rateados de forma igual entre as mesmas. 

 

Parágrafo Quarto. Escolhidos os árbitros, as partes instalarão o procedimento arbitral perante 

a CAM . 

 

Parágrafo Quinto. Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira sigilosa. 

 

Parágrafo Sexto. Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e 

vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o 

determinado na decisão arbitral, independentemente de execução judicial. 
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Parágrafo Sétimo. Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida 

cautelar deverá ser requerida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação do referido tribunal 

arbitral ao juiz estatal competente, no foro eleito conforme o Parágrafo Oitavo abaixo. 

Parágrafo Oitavo. Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou 

relacionada a este Regulamento, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento do Fundo, 

não possa, por força de lei, ser dirimida pela via arbitral, bem como para a obtenção das medidas 

coercitivas ou cautelares antecedentes, anteriores, vinculantes ou temporárias, bem como para o 

início obrigatório no procedimento arbitral, nos termos do Artigo 7º da Lei nº 9.307/96, fica eleito 

o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que possa ser.

Normas Aplicáveis 

Artigo 56.  O presente Regulamento está baseado na Instrução CVM 578 e demais normativos 

que dispõem sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de 

Investimentos em Participações, que passam a fazer parte do presente Regulamento. 
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ANEXO 2.1 
 

QUADRO DE ACIONISTAS 
 

Acionista Número de Ações % 
Pedro Geraldo Bernardo de 

Albuquerque Filho  74.922.160   35,32% 

StartUps BR Holding Ltda.   74.922.160   35,32% 
Omar Ajame Zantto Miranda  18.499.280   8,72% 

Israel Calebe Massa  16.649.360   7,85% 
Guillermo Andres Parra Bernal  9.840.000   4,64% 
Javier Alejandro Ramacciotti  3.967.000   1,87% 

William Strapazzon  3.333.328   1,57% 
Gabriel Rech  2.499.996   1,18% 

Diego Artur de Carvalho  2.499.996   1,18% 
S. Sanita Junior - ME  1.000.000   0,47% 

Pedro Medeiros Machado  700.000   0,33% 
Edison Ticle de Andrade Melo e 

Souza Filho  600.000   0,28% 

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão  300.000   0,14% 
Pedro Mariano da Rocha Santos  300.000   0,14% 

Thiago Avancini - ME  240.000   0,11% 
Marcio Antonio Souza de Oliveira 

94034729104  200.000   0,09% 

Marcelo Marinho Miranda 
Consultoria em Tecnologia da 

Informacao Ltda ME 
 200.000   0,09% 

SGINC Serviços Administrativos 
Ltda.  200.000   0,09% 

André Luiz de Almeida  132.000   0,06% 
Cristianne de Sá Alves  100.000   0,05% 

Rafael Felipe Silva Consultoria em 
Tecnologia da Informação Ltda.  100.000   0,05% 

Luis Filipe Sangaletti Serrano 
36377748876  100.000   0,05% 

ABTECH Tecnologia da Informação 
Ltda.  100.000   0,05% 

João Victor Freitas Dzeren  100.000   0,05% 
Breno de Andrade Silva Roque 

42744072842  100.000   0,05% 

Marcio Gomes Barreto  100.000   0,05% 
Jun & Chang Prestacao De Servicos 

Ltda.  40.000   0,02% 

Vanessa Mizue Haba  40.000   0,02% 
Agência de Inteligência Paulista 

Ltda.  40.000   0,02% 

RFB Serviços Administrativos Ltda.  40.000   0,02% 
Marcello Z Goldkorn Apoio 

Administrativo  40.000   0,02% 
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Igor Luiz Carneiro de Oliveira  30.000   0,01% 
Patrick Chagas Tavares 

47265849876  30.000   0,01% 

Joao Pedro Mota Goncalves Dias 
Serviços De Informática  30.000   0,01% 

Codesystems Solutions - EIRELI  30.000   0,01% 
Diandra Santos  20.000   0,01% 

Adrielly Roberta Ribeiro de Souza 
Manutenção de Computadores Ltda.  20.000   0,01% 

S.L. Rossi Fernandes Junior Ltda.  20.000   0,01% 
Vitor Olimpio Uchima Uehara Ltda.  20.000   0,01% 

Lucas Lucio Godeiro  20.000   0,01% 
Julierme F. da Rosa  20.000   0,01% 

TOTAL 212.145.280 100,00% 
 

 
 

*** 
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ANEXO 2.1.1 
 

QUADRO DE ACIONISTAS (PÓS-CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES) 
 

Acionista Número de Ações % 
Pedro Geraldo Bernardo de 

Albuquerque Filho 
 74.922.160   33,41% 

StartUps BR Holding Ltda.   74.922.160   33,41% 
Omar Ajame Zantto Miranda  18.499.280   8,25% 

Israel Calebe Massa  16.649.360   7,42% 
Guillermo Andres Parra Bernal  9.840.000   4,39% 
Javier Alejandro Ramacciotti  3.967.000   1,77% 

William Strapazzon  3.333.328   1,49% 
Gabriel Rech  2.499.996   1,11% 

Diego Artur de Carvalho  2.499.996   1,11% 
S. Sanita Junior - ME  1.000.000   0,45% 

Pedro Medeiros Machado  700.000   0,31% 
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza 

Filho 
 600.000   0,27% 

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão  300.000   0,13% 
Pedro Mariano da Rocha Santos  300.000   0,13% 

Thiago Avancini - ME  240.000   0,11% 
Marcio Antonio Souza de Oliveira 

94034729104 
 200.000   0,09% 

Marcelo Marinho Miranda Consultoria 
em Tecnologia da Informacao Ltda 

ME 

 200.000   0,09% 

SGINC Serviços Administrativos Ltda.  200.000   0,09% 
André Luiz de Almeida  132.000   0,06% 
Cristianne de Sá Alves  100.000   0,04% 

Rafael Felipe Silva Consultoria em 
Tecnologia da Informação Ltda. 

 100.000   0,04% 

Luis Filipe Sangaletti Serrano 
36377748876 

 100.000   0,04% 

ABTECH Tecnologia da Informação 
Ltda. 

 100.000   0,04% 

João Victor Freitas Dzeren  100.000   0,04% 
Breno de Andrade Silva Roque 

42744072842 
 100.000   0,04% 

Marcio Gomes Barreto  100.000   0,04% 
Jun & Chang Prestacao De Servicos 

Ltda. 
 40.000   0,02% 

Vanessa Mizue Haba  40.000   0,02% 
Agência de Inteligência Paulista Ltda.  40.000   0,02% 
RFB Serviços Administrativos Ltda.  40.000   0,02% 

Marcello Z Goldkorn Apoio 
Administrativo 

 40.000   0,02% 

Igor Luiz Carneiro de Oliveira  30.000   0,01% 
Patrick Chagas Tavares 47265849876  30.000   0,01% 
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Joao Pedro Mota Goncalves Dias 
Serviços De Informática 

 30.000   0,01% 

Codesystems Solutions - EIRELI  30.000   0,01% 
Diandra Santos  20.000   0,01% 

Adrielly Roberta Ribeiro de Souza 
Manutenção de Computadores Ltda. 

 20.000   0,01% 

S.L. Rossi Fernandes Junior Ltda.  20.000   0,01% 
Vitor Olimpio Uchima Uehara Ltda.  20.000   0,01% 

Lucas Lucio Godeiro  20.000   0,01% 
Julierme F. da Rosa  20.000   0,01% 

TC Private Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia 

 12.133.333   5,41% 

TOTAL 224.278.613 100% 
 

*** 
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ANEXO 2.3.1 
 

TERMO DE ADESÃO AO ACORDO DE ACIONISTAS DA 
TC TRADERS CLUB S.A. 

 
Pelo presente instrumento particular (“Termo de Adesão”), 
 
[acionista], [nacionalidade], [estado civil], [profissão ou função], portador da Cédula de Identidade RG 
nº [●], inscrito no CPF/ME sob o nº [●], residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na [endereço completo] (“Novo Acionista”);  
 
E, ainda, na qualidade de interveniente anuente, 
 
TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, neste ato representada na forma do seu 
Estatuto Social (“Companhia”); 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(A) foi celebrado em [●], o Acordo de Acionistas da Companhia (“Acordo de Acionistas”); 

 
(B) a Cláusula 2.3 do Acordo de Acionistas, prevê que todas as Ações e/ou Ações das Subsidiárias 

estão vinculadas ao Acordo de Acionistas, de modo que qualquer Pessoa e/ou Cotista do FIP 
que adquira as Debêntures, Ações e/ou Ações das Subsidiárias deverá, como condição de 
eficácia da transferência das Debêntures, das Ações e/ou das Ações das Subsidiárias, conforme 
aplicável, celebrar o presente Termo de Adesão;  
 

(C) na presente data, o Novo Acionista passa a ser titular de [●][(●)] [incluir o tipo e a classe das 
ações/quotas/debêntures adquiridas/transferidas]; 
 

RESOLVE, PORTANTO, o Novo Acionista celebrar este Termo de Adesão, que se regerá pelas seguintes 
disposições: 
 
1. ADESÃO 
 
1.1. O Novo Acionista expressamente aceita todos os termos e condições e adere integralmente ao 
Acordo de Acionistas da Companhia, para todos os fins e efeitos do artigo 118 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada. O Novo Acionista declara ter recebido, lido e examinado a 
íntegra do Acordo de Acionistas, e está ciente e de acordo com os direitos e obrigações previstos no 
Acordo de Acionistas. 
 
1.2.  [Em razão da celebração deste Termo de Adesão e, consequentemente, da Transferência de [●] 
[(●)] [incluir o tipo e a classe das ações/debêntures transferidas], o Novo Acionista passará a atuar, 
com relação a todos os direitos e obrigações previstos no Acordo de Acionistas (incluindo, mas não se 
limitando ao disposto nas Cláusulas 6, 8, 10.6 do Acordo de Acionistas), na Lei das Sociedades por 
Ações[, no Acordo de Investimentos e na Escritura de Debêntures]1, [em bloco com os demais Cotistas 

 
1 Nota à Minuta: este trecho deverá ser incluído na hipótese das Debêntures não terem sido convertidas na data de 
celebração deste Termo. 
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do FIP e/ou o FIP2, conforme disposto nas Cláusulas 2.2 e 13 do Acordo de Acionistas.]3 Dessa forma, 
todas as referências aos termos “Acionista”, “Acionistas” e [“Acionista Outorgante”]4 [“Acionista 
Colaborador”]5 no âmbito do Acordo de Acionistas deverão incluir, a partir desta data, o Novo 
Acionista.  
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Acordo de Acionistas. O Novo Acionista declara que recebeu uma cópia do Acordo de 
Acionistas e de todos os seus anexos e aditamentos existentes até esta data, e que tem pleno 
conhecimento de todos os seus termos e condições, obrigando-se a cumprir integralmente o disposto em 
tais documentos. O Novo Acionista receberá cópias de quaisquer novos aditamentos ao Acordo de 
Acionistas, bem como de todos os documentos que sejam celebrados posteriormente à data de assinatura 
deste Termo de Adesão. 
 
2.2. Notificações. Todas e quaisquer comunicações ao Novo Acionista relacionadas a este Termo de 
Adesão e ao Acordo de Acionistas serão realizadas por escrito e deverão ser entregues no endereço 
constante desse Termo de Adesão e enviada ao endereço especificado abaixo: 
 
[Acionista]: 
At.: [●] 
Endereço: [●] 
E-mail: [●] 
 
 
2.3. Termos Definidos. Os termos utilizados neste Termo de Adesão e aqui não definidos terão os 
significados a eles atribuídos no Acordo de Acionistas. 
 
2.4. Lei de Regência. Este Termo de Adesão e todos os aspectos da relação jurídica estabelecida por 
ele serão regidos e interpretados pelas Leis da República Federativa do Brasil. 

 
2.5. Solução de Controvérsias. Todas e quaisquer questões ou disputas oriundas do Acordo de 
Acionistas e/ou deste Termo de Adesão ou a eles relacionadas, inclusive quanto a sua existência, 
validade, eficácia, interpretação, execução e/ou rescisão, deverão ser resolvidas por arbitragem, nos 
termos da Cláusula 14 (Solução de Conflitos) do Acordo de Acionistas, as quais são integralmente 
incorporadas por referência ao presente Termo, como se aqui escritas. 

 
2.6. Disposições Gerais. São incorporadas por referência as disposições da Cláusula 15 do Acordo 
de Acionistas, que deverão ser aplicáveis, mutatis mutandis, ao presente Termo de Adesão. 
 
2.7. Arquivamento do Acordo na Companhia. O presente Termo de Adesão deverá ser arquivado na 
sede da Companhia e das Subsidiárias nesta data. Adicionalmente, a Companhia deverá fazer com que 

 
2 Nota à Minuta: caso o FIP permaneça titular das Debêntures e/ou das Ações, o Novo Acionista deverá atuar em 
bloco com o FIP e com os demais Cotistas do FIP que possuírem Debêntures e/ou Ações da Companhia. Caso o 
FIP não seja mais titular de nenhuma Debênture e/ou Ação da Companhia, o Novo Acionista deverá atuar em 
bloco com os demais Cotistas do FIP que possuírem Debêntures e/ou Ações da Companhia. 
3 Nota à Minuta: esta Cláusula 1.2 deverá ser incluída na hipótese de o Novo Acionista ser um Cotista do FIP. 
4 Nota à Minuta: este trecho deverá ser incluído na hipótese de o Novo Acionista passar a deter Ações Ordinárias. 
5 Nota à Minuta: este trecho deverá ser incluído na hipótese de o Novo Acionista ser um colaborador da 
Companhia. 
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a existência deste Termo de Adesão seja registrada no Livro de Registro de Ações Nominativas da 
Companhia, junto ao registro das Ações, mediante a seguinte inscrição: “A transferência ou oneração a 
qualquer título das ações representadas neste registro, bem como o exercício de voto das ações deverão 
observar as disposições do Acordo de Acionistas da TC  Traders Club S.A. (“Companhia”) celebrado 
em [=] de [=] de 2021. Nenhuma transferência dessas ações será feita nos livros da Companhia, desde 
que observados os termos do Acordo de Acionistas da Companhia. Quaisquer votos ou operações em 
violação das disposições do Acordo de Acionistas da TC Traders Club S.A. serão nulas e sem efeito.”.  

O Novo Acionista assina o presente Termo de Adesão em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

[local e data] 

[NOVO ACIONISTA] 

____________________________________________ 

[TC TRADERS CLUB S.A.] 

_________________________________ 
Nome:  
Cargo:  

_________________________________ 
Nome:  
Cargo:  

Testemunhas: 

________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 

___________________________________ 
Nome: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO 4.3 

ATRIBUIÇÕES DIRETORIA TC 

Diretor Presidente – O Diretor Presidente possui as seguintes atribuições: (i) gestão dos negócios e 
orientação das atividades da Companhia; (ii) gerenciamento das operações que estejam sujeitas a riscos 
de mercado; (iii) liderança estratégica da equipe (incluindo os diretores). 

Diretor Financeiro – O Diretor Financeiro possui as seguintes atribuições: direção, supervisão e 
coordenação das atividades financeiras da Companhia e de suas controladas, subsidiárias e afiliadas; 

Diretor Operacional – O Diretor Operacional possui as seguintes atribuições: (i) planejamento 
orçamentário e estratégico; (ii) avaliação de oportunidades de expansão e M&A; (iii) monitoramento e 
melhoria da produtividade e engajamento da equipe; (iv) manutenção da fluidez entre as áreas; e (v) 
satisfação do cliente. 

Diretor de Relações com Investidores – O Diretor de Relações com Investidores possui as seguintes 
atribuições: (i) comunicação ao mercado do desempenho financeiro e outras métricas/iniciativas 
importantes; (ii) trabalho com bancos externos para ofertas públicas que venham a ser realizadas. 

Diretor de Inteligência de Mercado – O Diretor de Inteligência de Mercado possui as seguintes 
atribuições: (i) produção de conteúdo; (ii) gestão dos dados de mercado e da plataforma da Companhia; 
(iii) estruturação e monitoramento do produto Mover e Rádio; e (iv) gestão da equipe de Inteligência
de Mercado.

Diretor de Tecnologia – O Diretor de Tecnologia possui as seguintes atribuições: (i) gestão de equipes 
técnicas; (ii) manutenção da plataforma tecnológica; e (iii) desenvolvimento de novas tecnologias e 
atualizações para garantir a segurança cibernética. 
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ANEXO 8.1.4 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular, [acionista], [nacionalidade], [estado civil], 
[profissão ou função], portador da Cédula de Identidade RG nº [●], inscrito no CPF/ME 
sob o nº [●], residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
[endereço completo] (“Outorgante”) nomeia e constitui como seus procuradores, nos 
termos dos artigos 653, 654, 684, 685 e 686 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada, [ISRAEL CALEBE MASSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade o RG nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 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, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 
33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 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, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 
36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, residente e 
domiciliado à Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, CEP 05608-001, São Paulo/SP; 
STARTUPS BR HOLDINS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 18.121.457/0001-10, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
sob o NIRE nº 43.207.389.361, com sede na Rua Alfredo Correa Daudt, nº 125, apto 302,
Boa Vista, CEP 90480-120, Porto Alegre/RS; GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL,
colombiano naturalizado brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de
identidade o RNE nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº
732.310.611-72, residente e domiciliado na Praça Vilaboim, nº 78, apartamento 81,
Higienópolis, CEP 01241-010, São Paulo/SP; PEDRO MEDEIROS MACHADO, brasileiro,
solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 66.385.021-6 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 065.634.947-65, residente e domiciliado na Rua Pedroso
Alvarenga, 975, apartamento 32, CEP 04531-011, São Paulo/SP; LUIZ FELIPE DE
ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de identidade
RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39, residente e
domiciliado na Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62, CEP 04741-001, São Paulo/SP;
PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, brasileiro, solteiro, administrador, portador da
cédula de identidade RG n° 8096252691 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 02170494006,
residente e domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, apartamento
105, CEP 04542-011, São Paulo/SP e JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino,
divorciado, nascido em 14/07/1974, empresário, portador da cédula de identidade o RNE
nº V696953-D CGPPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 229.042.648-25,
residente e domiciliado à Rua Arminda, nº 132, apartamento 61, Vila Olímpia, CEP
04545-100, São Paulo/SP]1 (“Outorgados”) outorgando-lhe poderes para que cada um
dos Outorgados possa, em nome do Outorgante e independentemente de notificação
prévia, praticar todos e quaisquer atos necessários para transferir a totalidade das ações
de emissão da TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-
000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº

1 Nota à minuta: deverá ser excluído do rol de Outorgados, o Acionista Original Outorgante. 
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26.345.998/0001-50 (“Companhia”) detidas pelo Outorgante, de acordo com os termos e 
condições previstos no Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em [●], incluindo 
em decorrência do exercício da Opção de Compra Descumprimento de Obrigações 
(conforme definido no Acordo de Acionistas) com poderes inclusive para assinar todos e 
quaisquer documentos, principais ou acessórios, necessários ou convenientes para tanto, 
incluindo atas de assembleia, ordens de transferência de ativos e registros nos respectivos 
livros de transferência de ações, conforme aplicável. Nenhum dos Outorgados poderá 
substabelecer os poderes previstos na presente procuração. O presente instrumento 
permanecerá válido e em vigor pelo período de vigência do Acordo de Acionistas. 
 
 

São Paulo, [●] de [●] de 2021. 
 
 
 
 

______________________________ 
[Acionista] 
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Assinaturas

richard wahba
Assinou como parte

Israel Calebe Massa
Assinou como parte

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
Assinou como parte

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
Assinou como parte

Guillermo Andres Parra Bernal
Assinou como parte

Rafael ferri
Assinou como parte

Pedro Medeiros Machado
Assinou como parte

Javier Ramacciotti
Assinou como parte

Pedro Mariano da Rocha Santos
Assinou como parte

luiz felipe de araújo pontes girão
Assinou como parte

Thiago Avancini
Assinou como parte

Rafael Felipe Silva
Assinou como parte

Luis Filipe Sangaletti Serrano
Assinou como parte

Marcio Antonio Souza de Oliveira
Assinou como parte

CRISTIANNE DE SA ALVES
Assinou como parte

André Luiz de Almeida
Assinou como parte

Marcelo Marinho Miranda
Assinou como parte

Sérgio Sanita Junior
Assinou como parte

Alexey Bolfaine
Assinou como parte
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Sergio Luiz Rossi Fernandes Junior
Assinou como parte

João Victor Dzeren
Assinou como parte

Breno de Andrade Silva Roque
Assinou como parte

Felipe Jun Tanoue Chang
Assinou como parte

Vanessa Mizue Haba
Assinou como parte

hugo Fagundes de lima queiroz
Assinou como parte

Edison T A M Souza Filho
Assinou como parte

Rafael Belle
Assinou como parte

Diandra de Candido dos Santos
Assinou como parte

Adrielly Souza Ribeiro
Assinou como parte

VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA
Assinou como parte

Igor Luiz Carneiro de Oliveira
Assinou como parte

Patrick Chagas Tavares
Assinou como parte

João Pedro Mota Gonçalves Dias
Assinou como parte

Lucas Lúcio Godeiro
Assinou como parte

Marcello Zeitune Goldkorn
Assinou como parte

Euclides Gonçalves Rissi Neto
Assinou como parte

julierme florencio da rosa
Assinou como parte

Márcio gomes
Assinou como parte

Natasha Tammy Massa
Assinou como testemunha

Gisele Bastos Nitz
Assinou como testemunha

Maria Cristina Pantoja
Assinou para acusar recebimento

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 30 de abril de 2021. Versão v1.2.0.

74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd
Página 2 de 10



Gustavo Machado da Costa
Assinou como parte

Log

30 abr 2021, 14:03:23 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d criou este documento número 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd. Data

limite para assinatura do documento: 30 de maio de 2021 (13:20). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 abr 2021, 14:04:56 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

richard@garininvestimentos.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:05:09 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

massa@tradersclub.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Israel Calebe Massa e CPF 392.148.868-06.

30 abr 2021, 14:05:26 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

omar.ajame@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA e CPF 331.267.528-61.

30 abr 2021, 14:05:43 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

pedro.albuquerque@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:05:57 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

gpb@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Guillermo Andres Parra Bernal.

30 abr 2021, 14:06:23 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.ferri@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:07:05 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

pedro.machado@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:07:16 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

javier.ramacciotti@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
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30 abr 2021, 14:07:32 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

pedro.mariano@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:07:44 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

felipe.pontes@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:07:58 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

thiago.avancini@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:08:14 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.silva@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:08:28 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

luis.serrano@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:08:45 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

marcio.oliveira@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:09:07 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

cris.alves@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:09:21 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

andre.almeida@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:09:37 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.miranda@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:10:03 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

sergio.sanita@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:10:24 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

alexey.bolfaine@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:10:39 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

sergio.rossi@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
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30 abr 2021, 14:10:53 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

joao.dzeren@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:11:06 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

breno.andrade@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:11:24 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

felipe.jun@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:11:37 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

vanessa.haba@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:11:51 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

hugo.queiroz@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:12:20 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

edticle@hotmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:12:59 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

machado@aipaulista.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Gustavo Machado da Costa.

30 abr 2021, 14:13:12 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

rafael.belle@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:13:23 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

diandra.santos@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Diandra de Candido dos Santos.

30 abr 2021, 14:13:33 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

adrielly.souza@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Adrielly Souza Ribeiro.

30 abr 2021, 14:13:47 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

vitor.uehara@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 30 de abril de 2021. Versão v1.2.0.

74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd
Página 5 de 10



30 abr 2021, 14:14:40 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

igor.halfeld@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:15:01 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

patrick.chagas@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:15:22 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

joao.dias@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:15:37 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

lucas.godeiro@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:16:12 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

marcello.goldkorn@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:16:57 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

euclides.neto@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:17:12 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

juliermerosa@hotmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:17:25 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

marciogomesbarreto@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:18:17 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

natasha.massa@tc.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:18:26 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

gisele.nitz@cesconbarrieu.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:19:03 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30

de maio de 2021 (13:20).

30 abr 2021, 14:19:50 Javier Ramacciotti assinou como parte. Pontos de autenticação: email

javier.ramacciotti@tc.com.br (via token). CPF informado: 229.042.648-25. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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30 abr 2021, 14:20:42 Alexey Bolfaine assinou como parte. Pontos de autenticação: email alexey.bolfaine@tc.com.br

(via token). CPF informado: 294.573.368-44. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão

1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:20:44 Gisele Bastos Nitz assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

gisele.nitz@cesconbarrieu.com.br (via token). CPF informado: 094.785.857-11. IP:

179.218.14.141. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:21:30 Natasha Tammy Massa assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

natasha.massa@tc.com.br (via token). CPF informado: 357.585.428-90. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:22:35 Sérgio Sanita Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email sergio.sanita@tc.com.br

(via token). CPF informado: 213.918.308-81. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão

1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:23:37 Breno de Andrade Silva Roque assinou como parte. Pontos de autenticação: email

breno.andrade@tc.com.br (via token). CPF informado: 427.440.728-42. IP: 187.26.216.67.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:25:55 Operador com email fernanda.palladini@tc.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

mc@pantoja.adv.br, para assinar para acusar recebimento, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 14:26:24 Patrick Chagas Tavares assinou como parte. Pontos de autenticação: email

patrick.chagas@tc.com.br (via token). CPF informado: 472.658.498-76. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:26:33 Marcello Zeitune Goldkorn assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcello.goldkorn@tc.com.br (via token). CPF informado: 058.650.287-40. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:26:50 Sergio Luiz Rossi Fernandes Junior assinou como parte. Pontos de autenticação: email

sergio.rossi@tc.com.br (via token). CPF informado: 361.171.718-54. IP: 179.209.45.215.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:28:18 Lucas Lúcio Godeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: email

lucas.godeiro@tc.com.br (via token). CPF informado: 056.549.504-60. IP: 170.80.178.145.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:29:43 Euclides Gonçalves Rissi Neto assinou como parte. Pontos de autenticação: email

euclides.neto@tc.com.br (via token). CPF informado: 399.726.348-50. IP: 187.84.7.165.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:31:54 Vanessa Mizue Haba assinou como parte. Pontos de autenticação: email

vanessa.haba@tc.com.br (via token). CPF informado: 270.841.418-63. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:33:10 Guillermo Andres Parra Bernal assinou como parte. Pontos de autenticação: email

gpb@tc.com.br (via token). CPF informado: 732.310.611-72. IP: 200.155.129.2. Componente de

assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:33:23 luiz felipe de araújo pontes girão assinou como parte. Pontos de autenticação: email

felipe.pontes@tc.com.br (via token). CPF informado: 085.329.574-39. IP: 179.209.140.74.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:35:23 VITOR OLIMPIO UCHIMA UEHARA assinou como parte. Pontos de autenticação: email

vitor.uehara@tc.com.br (via token). CPF informado: 442.139.558-77. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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30 abr 2021, 14:36:00 Marcelo Marinho Miranda assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcelo.miranda@tc.com.br (via token). CPF informado: 371.815.048-43. IP: 45.165.177.65.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:36:47 Adrielly Souza Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: email

adrielly.souza@tc.com.br (via token). CPF informado: 385.274.328-11. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:38:57 julierme florencio da rosa assinou como parte. Pontos de autenticação: email

juliermerosa@hotmail.com (via token). CPF informado: 007.860.119-39. IP: 181.223.6.19.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:39:59 Thiago Avancini assinou como parte. Pontos de autenticação: email thiago.avancini@tc.com.br

(via token). CPF informado: 288.227.428-93. IP: 189.100.71.125. Componente de assinatura

versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:42:04 Pedro Medeiros Machado assinou como parte. Pontos de autenticação: email

pedro.machado@tc.com.br (via token). CPF informado: 065.634.947-65. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:46:37 Luis Filipe Sangaletti Serrano assinou como parte. Pontos de autenticação: email

luis.serrano@tc.com.br (via token). CPF informado: 363.777.488-76. IP: 177.25.196.81.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:48:58 Edison T A M Souza Filho assinou como parte. Pontos de autenticação: email

edticle@hotmail.com (via token). CPF informado: 296.300.688-85. IP: 186.249.152.23.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:52:23 Israel Calebe Massa assinou como parte. Pontos de autenticação: email

massa@tradersclub.com.br (via token). CPF informado: 392.148.868-06. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:54:39 Diandra de Candido dos Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email

diandra.santos@tc.com.br (via token). CPF informado: 036.297.850-69. IP: 179.209.141.35.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:55:14 richard wahba assinou como parte. Pontos de autenticação: email

richard@garininvestimentos.com.br (via token). CPF informado: 156.989.538-48. IP:

179.118.180.193. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 14:59:22 Igor Luiz Carneiro de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email

igor.halfeld@tc.com.br (via token). CPF informado: 177.702.607-52. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:01:10 Felipe Jun Tanoue Chang assinou como parte. Pontos de autenticação: email

felipe.jun@tc.com.br (via token). CPF informado: 335.080.398-97. IP: 201.68.158.221.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:02:26 Rafael Belle assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.belle@tc.com.br (via

token). CPF informado: 013.046.980-76. IP: 187.71.145.9. Componente de assinatura versão

1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:06:34 Márcio gomes assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marciogomesbarreto@gmail.com (via token). CPF informado: 319.764.628-27. IP:

179.246.221.185. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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30 abr 2021, 15:20:49 Operador com email pedro.machado@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d adicionou à Lista de Assinatura:

gustavo.costa@tc.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 abr 2021, 15:25:06 CRISTIANNE DE SA ALVES assinou como parte. Pontos de autenticação: email

cris.alves@tc.com.br (via token). CPF informado: 069.196.106-98. IP: 177.62.90.65. Componente

de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:28:17 OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA assinou como parte. Pontos de autenticação: email

omar.ajame@tc.com.br (via token). CPF informado: 331.267.528-61. IP: 189.62.46.123.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:31:28 Rafael Felipe Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.silva@tc.com.br (via

token). CPF informado: 442.666.718-65. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão

1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:31:30 João Pedro Mota Gonçalves Dias assinou como parte. Pontos de autenticação: email

joao.dias@tc.com.br (via token). CPF informado: 379.776.438-39. IP: 200.155.129.2. Componente

de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:37:16 André Luiz de Almeida assinou como parte. Pontos de autenticação: email

andre.almeida@tc.com.br (via token). CPF informado: 003.645.599-77. IP: 186.251.109.46.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:38:26 Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho assinou como parte. Pontos de autenticação:

email pedro.albuquerque@tc.com.br (via token). CPF informado: 342.373.478-77. IP:

200.155.129.2. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:39:30 João Victor Dzeren assinou como parte. Pontos de autenticação: email joao.dzeren@tc.com.br

(via token). CPF informado: 363.950.588-35. IP: 200.155.129.2. Componente de assinatura versão

1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:39:34 Pedro Mariano da Rocha Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email

pedro.mariano@tc.com.br (via token). CPF informado: 021.704.940-06. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:44:58 hugo Fagundes de lima queiroz assinou como parte. Pontos de autenticação: email

hugo.queiroz@tc.com.br (via token). CPF informado: 014.553.056-69. IP: 200.155.129.2.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:49:07 Gustavo Machado da Costa assinou como parte. Pontos de autenticação: email

gustavo.costa@tc.com.br (via token). CPF informado: 358.800.918-30. IP: 179.93.210.223.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:51:24 Maria Cristina Pantoja assinou para acusar recebimento. Pontos de autenticação: email

mc@pantoja.adv.br (via token). CPF informado: 886.793.577-15. IP: 189.45.11.5. Componente de

assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:52:55 Rafael ferri assinou como parte. Pontos de autenticação: email rafael.ferri@tc.com.br (via token).

CPF informado: 953.744.850-91. IP: 189.6.249.6. Componente de assinatura versão 1.109.2

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 abr 2021, 15:53:53 Operador com email pedro.machado@tradersclub.com.br na Conta 2b839cf1-5f04-482a-8a09-

56a24912d34d removeu da Lista de Assinatura: machado@aipaulista.com.br para assinar como

parte.

30 abr 2021, 16:14:14 Marcio Antonio Souza de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcio.oliveira@tc.com.br (via token). CPF informado: 940.347.291-04. IP: 179.214.198.115.

Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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30 abr 2021, 16:14:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd.

Hash do documento original (SHA256): 334c3c9be0ebc85c19509431ee554e0870c944628085fcf47457a35be8a8d1c8

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 74fe1bac-132e-45b6-9448-210b1f9a94cd, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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