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TC TRADERS CLUB S.A. 
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE 35.300.566.521 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de fevereiro de 2022, às 10h00, via 
plataforma Google Meet, em conformidade com o artigo 26 do Regimento Interno do 
Conselho de Administração.  
 
2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos 
termos do art. 23, §1º e art. 25, §1º do Estatuto e arts. 24 e 25 do Regimento Interno do 
Conselho de Administração. 
 
3. PRESENÇA: Instalou-se a Reunião com a presença da maioria dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme art. 25, §3º do Estatuto e artigo 
27 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes os membros: Omar 
Ajame Zanatto Miranda, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Pedro 
Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, como Vice Presidente do Conselho de 
Administração; (iii) Hugo Fagundes de Lima Queiroz; (iv) Luiz Felipe de Araujo Pontes 
Girão; (v) Pedro Henrique de Souza Conrade; (vi) Gustavo Dornellas Tabbal Chamati; e 
(vii) Flavia Cruz Simon  
 
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda e 
secretariados pelo Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho.  

 
5. ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para 
examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Javier Alejandro Ramacciotti ao 

cargo de Diretor sem designação específica; (ii) a ratificação da composição da Diretoria 
da Companhia; (iii) a renúncia do Sr. Rodrigo Toledo França ao cargo de membro do 
Comitê de Ética da Companhia; (iv) a eleição do Sr. Denis de Menezes Didi como 
membro do Comitê de Ética da Companhia; (v) a ratificação da composição do Comitê 
de Ética da Companhia; (vi) a celebração do Acordo de Quotistas da Sfoggia Consultoria 
Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.024.936/0001-90, 
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Juscelino Kubitscheck, nº 1327, cj. 
41, cp. 1131, CEP 04543-011 (“Sfoggia”), o qual estabelece, entre outras obrigações, a 
aquisição onerosa pela Companhia de 51% (cinquenta e um por cento) das quotas de 
emissão da Sfoggia (“Acordo de Quotistas Sfoggia”) e (vii) a “Política de Contratação de 
Terceiros”, a “Política de Governança de Dados Pessoais”, a “Política de Privacidade de 
Dados” e a “Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais” (viii) em 19 de 
novembro de 2021 do Plano de Outorga de Ações da Companhia (“Primeiro Plano RSU”) 
e do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Primeiro Plano 
SOP”); (ix) em 17 de fevereiro de 2022, do Primeiro Programa do Plano RSU (“Primeiro 
Programa RSU”) reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para deliberar 
sobre: 
 

1.1. a aprovação do modelo de Contrato de Outorga de Opção de Compra de 
Ações referente ao Primeiro Programa RSU (“Contrato Modelo RSU”), na 
forma do Anexo I; 
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1.2. aprovar a relação dos beneficiários do Primeiro Programa RSU e 

(“Beneficiários”), bem como os respectivos períodos de elegibilidade, na 
forma indicada no Anexo II; e  

 
1.3. autorizar a Diretoria a celebrar o Contrato Modelo RSU, no âmbito do 

Primeiro Programa RSU, junto aos Beneficiários, observados os termos e 
condições constantes dos respectivos modelos (“Celebração de Contratos”). 

 
(x) receber relatório da Reunião do Comitê de ética realizada no dia 11 de janeiro de 
2022; e (xi) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos 
necessários à efetivação da deliberação anterior. 

 
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes 
deliberaram o quanto segue: 
 
6.1. Consignar a renúncia do Sr. JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino, 
divorciado, empresário, portador da de identidade RNE nº V696953-D 
CGPPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 229.042.648-25, residente e domiciliado 
na Rua Marcos Lopes, nº 132, 143, Vila Nova Conceição, CEP 04513-080, São Paulo/SP, 
ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia por ele 
apresentada e que ficará arquivada na sede social. 

 
6.1.1. Os conselheiros agradecem o Sr. JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI pelos 

serviços por ele prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de Diretor. 
 
6.2. Ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia e o prazo de mandato 
unificado de todos os Diretores, que será até a data de realização da primeira reunião 
do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2022, composto pelos seguintes membros: 

 
i. PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, 

convivente em união estável, empresário, portador da cédula de identidade 
RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, 
residente e domiciliado na Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, CEP 05608-
001, São Paulo/SP, no cargo de Diretor Presidente; 
 

ii. ISRAEL CALEBE MASSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula 
de identidade RG nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
392.148.868-06, residente e domiciliado na Rua Domingos de Souto Maior, 
nº 116, Vila Nossa Senhora do Retiro, CEP 02951-100, São Paulo/SP, no cargo 
de Diretor Financeiro; 

 
iii. 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, para o cargo de Diretor 
de Relações com Investidores; 
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iv. LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 085.329.574-39, com endereço na Rua Geraldo Porto, nº 163, 
Brisamar, CEP 58.033-020, João Pessoa/PB, no cargo de Diretor sem 
designação específica; 

 
v. PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da cédula de identidade RG nº 8096252691 SJS/II RS, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 021.704.940-06, com endereço na Rua Carvalho Monteiro, 
nº 68, apto. 801, Petrópolis, CEP 90.470-100, Porto Alegre/RS, no cargo de 
Diretor sem designação específica. 
 

6.3. Consignar a renúncia do Sr. Rodrigo Toledo França, brasileiro, solteiro, advogado, 
portador da cédula de identidade (RG) nº 25.550.790-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro 
Nacional das Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 226.483.258-40, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Comitê de Ética da 
Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada e que ficará arquivada na 
sede social da Companhia. 
 

6.3.1. Os conselheiros agradecem o Sr. Rodrigo Toledo França pelos serviços por ele 
prestados à Companhia enquanto permaneceu no cargo de membro do 
Comitê de Ética. 

 
6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do seguinte membro para integrar 
o Comitê de Ética da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da 
presente data: 
 

(1) DENIS DE MENEZES DIDI, brasileiro, casado, administrador, nascido em 
15/10/1986, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nº 051120 série 
00258-SP, RG nº 40.998.049-3, inscrito no CPF/MF sob nº 228.473.368-93, 
residente e domiciliado na Rua Ilha Seca, nº 46, Vila Alpina, São Paulo/SP; 

 
6.5. Ratificar a composição atual do Comitê de Ética da Companhia que é composto 
pelos seguintes membros: 
 

(1) DENIS DE MENEZES DIDI, brasileiro, casado, administrador, nascido em 
15/10/1986, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nº 051120 série 
00258-SP, RG nº 40.998.049-3, inscrito no CPF/MF sob nº 228.473.368-93, 
residente e domiciliado na Rua Ilha Seca, nº 46, Vila Alpina, São Paulo/SP; 
 
(2) LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 085.329.574-39, com endereço na Rua Geraldo Porto, nº 163, 
Brisamar, CEP 58.033-020, João Pessoa/PB; 

 
(3) PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, 
convivente em união estável, empresário, portador do RG nº 36.630.739-3 
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, residente e domiciliado 
na Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala, CEP 05608-001, São Paulo/SP; 
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(4) TOMÁS SOARES DA SILVA BARROS, brasileiro, solteiro, advogado, 
portador do RG nº 7.875.573, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.563.094-00, 
residente e domiciliado na Rua do Cupim, nº 132, Graças, CEP: 52011-070, 
Recife/PE; 

 
6.6. Aprovar a celebração do Acordo de Quotistas Sfoggia, nos termos e condições da 
minuta apresentada aos membros do Conselho de Administração, que ficará arquivada 
na sede da Companhia; 
 
6.7. Aprovar, por unanimidade de votos, a “Política de Contratação de Terceiros”, a 
“Política de Governança de Dados Pessoais”, a “Política de Privacidade de Dados” e a 
“Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais”. 

 
6.8. Os membros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, o quanto segue: 
 

6.8.1. Aprovar o Contrato Modelo RSU, nos termos do Anexo I;  
6.8.2. aprovar a relação dos beneficiários do Primeiro Programa RSU na 
forma da lista constante no Anexo II; e  
6.8.3. autorizar a Diretoria a prosseguir com a Celebração dos Contratos 
junto aos Beneficiários.  
 

6.9. Os membros presentes receberam as recomendações do Comitê de Ética da 
Companhia, decorrentes da reunião realizada no dia 11 de janeiro de 2022, e 
deliberaram por autorizar a Diretoria a providenciar todas medidas necessárias à 
execução das recomendações, sem deliberações adicionais.  
 
6.10. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização à Diretoria da Companhia para 
que realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima.  

 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes.  

 
São Paulo, 17 de fevereiro de 2022. 

 
(assinaturas na próxima página) 
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Mesa: 

 
 

______________________________ ________________________________ 

Omar Ajame Zanatto Miranda Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque 
Filho 

Presidente Secretário 

 
 
Membros do Conselho de Administração Presentes: 

 
 

________________________________________________________________ 
Omar Ajame Zanatto Miranda 

 
________________________________________________________________ 

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho 
 

________________________________________________________________ 
Hugo Fagundes de Lima Queiroz 

 
________________________________________________________________ 

Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão 
 

________________________________________________________________ 
Gustavo Dornellas Tabbal Chamati 

 
________________________________________________________________ 

Pedro Henrique de Souza Conrade 
 

________________________________________________________________ 
Flavia Cruz Simon 

 
(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TC Traders 

Club S.A., realizada em 17 de fevereiro de 2022, às 10 horas) 
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TC TRADERS CLUB S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 
NIRE 35.300.566.521 

 
ANEXO I 

 
MODELO DE CONTRATO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

 

CONTRATO DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 748, 7º andar, inscrita no 

CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus representantes 

legais na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente 

“Companhia”; e, de outro lado, 

 

II. [beneficiário], [nacionalidade], [estado civil], [profissão ou função], portador da 

Cédula de Identidade RG n. [●], inscrito no CPF/ME sob o n. [●], residente e domiciliado 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [endereço completo], doravante 

denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Companhia e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) o Plano de Ações Restritas foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 19 de novembro de 2021 (“Plano de Ações Restritas”); 

 

(B) em __/__/2022, foi aprovado em sede de Reunião do Conselho de Administração 

da Companhia o Primeiro Programa do Plano de Ações Restritas, no qual o 

Beneficiário foi selecionado para receber Ações da Companhia de acordo com os 

termos e condições previstos neste Contrato e no Plano de Ações Restritas 

(“Programa”); 

 

(C) o Beneficiário deseja receber as Ações atribuídas pelo Conselho de 

Administração, mediante a celebração do presente Contrato de Outorga de 

Ações Restritas (“Contrato”); 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato, conforme cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 
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1.1. Este Contrato tem como objeto a outorga ao Beneficiário de [●] ([●]) Ações 

Objeto da Companhia (“Ações”), de acordo com as regras e condições estabelecidas no 

Plano de Ações Restritas, no Programa e neste Contrato, condicionado ao cumprimento 

do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato.  

 

1.2. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos acionistas da Companhia para 

fins do recebimento das Ações, de modo que caso o número, espécie e classe das ações 

de emissão da Companhia venham a ser alterados como resultado de aumentos de 

capital e/ou bonificações, o número de Ações da Companhia que o Beneficiário terá 

direito a receber, de acordo com os termos e condições previstos no Plano de Ações 

Restritas, no Programa e neste Contrato, não será alterado. Ainda, o Beneficiário está 

sujeito aos ajustes aplicáveis aos acionistas da Companhia em caso de desdobramentos, 

grupamentos ou conversão de uma espécie ou classe em outra ou conversão de ações 

em outros valores mobiliários emitidos pela Companhia. 

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados da celebração deste 

Contrato. Após o término do Período de Elegibilidade, iniciar-se-ão os Períodos de 

Vesting Parciais aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS E CONDIÇÕES DE VESTING  

 

3.1. As Ações Objeto outorgadas ao Beneficiário serão divididas em 4 (quatro) lotes 

(sendo cada um deles um “Lote”)  e poderão ser exercidas, desde que cumprida a 

condição prevista no item 3.2 abaixo, da seguinte forma (“Ação Adquirida”): 

 

(i) No fim do Período de Elegibilidade, 25% (vinte e cinco por cento) das Ações 

poderão ser exercidas pelo Beneficiário; 

 

(ii) No fim do 12º (décimo segundo) mês após o Período de Elegibilidade (i.e. 

Primeiro Período de Vesting), 50% (cinquenta por cento) das Ações poderão 

ser exercidas pelo Beneficiário; 
 

(iii) No fim do 24º (vigésimo quarto) mês após o Período de Elegibilidade (i.e. 

Segundo Período de Vesting), 75% (setenta e cinco por cento) das Ações 

poderão ser exercidas pelo Beneficiário; e 
 

(iv) No fim do 36º (trigésimo sexto) mês após o Período de Elegibilidade (i.e. 

Terceiro Período de Vesting), 100% (cem por cento) das Ações poderão ser 

exercidas pelo Beneficiário. 

 

3.2. Desde que o Beneficiário tenha permanecido ininterruptamente vinculado como 

empregado da Companhia ou de suas Controladas desde a data a da assinatura deste 

Contrato até o fim do Período de Elegibilidade e de cada um dos Períodos de Vesting 



8 
 

Parcial, conforme previsto na Cláusula 3.1, as Ações Adquiridas referentes àquele Lote 

serão Transferidas ao Beneficiário em até 90 (noventa) dias contados a partir do fim do 

respectivo Período de Elegibilidade e/ou Período de Vesting Parcial, conforme o caso 

(“Prazo de Transferência”).  

 

3.3. Na hipótese de ocorrência de uma Reorganização Societária, Transferência de 

Controle e/ou uma OPA de Cancelamento de Registro, conforme definido no Plano, e 

desde que o Beneficiário (i) tenha cumprido o Período de Elegibilidade, e (ii) tenha 

permanecido em seu cargo até data (a) da deliberação assemblear que aprovar a 

Reorganização Societária; (b) da publicação do fato relevante ou comunicado ao 

mercado que tornar pública a assinatura dos documentos definitivos referente à 

Transferência de Controle; e/ou (c) data do leilão da OPA de Cancelamento de Registro, 

conforme aplicável (“Data de Corte para Antecipação”), o Prazo de Exercício será 

antecipado, de modo que as Ações Adquiridas e as Ações Não Adquiridas Antecipadas, 

conforme definido no Plano, poderão ser exercidas. Nessas hipóteses, os Beneficiários 

deverão notificar à Companhia informando sobre o exercício de suas respectivas Ações 

Adquiridas e Ações Não Adquiridas Antecipadas em até 45 (quarenta e cinco) dias após 

a Data de Corte para Antecipação. Caso o Beneficiário não notifique a Companhia sobre 

o exercício das Ações Adquiridas e das Ações Não Adquiridas Antecipadas dentro do 

período previsto neste item, as Ações (incluindo as Ações Adquiridas, as Ações Não 

Adquiridas Antecipadas e as Ações Não Adquiridas, conforme definido no Plano) serão 

automaticamente canceladas, sem qualquer direito de indenização e/ou ônus para a 

Companhia. 

 

3.3.1. Caso na Data de Corte para Antecipação, o Beneficiário não tenha 

cumprido com seu Período de Elegibilidade, a totalidade de suas Ações (incluindo as 

Ações Adquiridas, as Ações Não Adquiridas Antecipadas e as Ações Não Adquiridas) será 

automaticamente extinta de pleno direito, sem qualquer direito de indenização e/ou 

ônus para a Companhia. 

 

3.4. A quantidade de Ações Adquiridas ou Ações Não Adquiridas Antecipadas a serem 

Transferidas para os Beneficiários nos prazos previstos nas Cláusulas 3.2 e 3.3, conforme 

aplicável,  poderão ser reduzidas pela Companhia para fins do pagamentos dos Tributos 

incidentes sobre a Transferência das Ações Adquiridas ou das Ações Não Adquiridas 

Antecipadas, conforme o caso, ao Beneficiário. A quantidade de Ações que poderá ser 

deduzida das Ações Adquiridas e/ou das Ações Não Adquiridas Antecipadas, conforme 

o caso, será equivalente ao resultado da seguinte equação (desconsiderando eventuais 

casas decimais) (sendo o resultado as “Ações Deduzidas”): 

 

Ações Deduzidas =  (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
) 

 

Para fins deste Cláusula 3.4: 

 

“Valor dos Tributos” significa o montante total dos Tributos incidentes sobre o 

recebimento das Ações Adquiridas pelo Beneficiário. 
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“Preço Total de Mercado das Ações Adquiridas” significa a quantidade de Ações 

Adquiridas multiplicada pela média ponderada do preço das ações de emissão da 

Companhia apurado ao fim dos últimos 30 (trinta) pregões anteriores ao fim do 

respectivo Período de Elegibilidade e/ou do Período de Vesting Parcial, conforme o caso.  

   

3.5. Para que não haja dúvida, o Beneficiário apenas terá direitos políticos e 

econômicos decorrentes das Ações Objeto a partir do momento em que receber as 

Ações Objeto e passar a ser acionista da Companhia.  

 

4. VIGÊNCIA E RESCISÃO  

 

4.1. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e permanecerá 

em pleno vigor até que haja o cumprimento integral das obrigações assumidas neste 

Contrato. 

 

4.2. O presente Contrato poderá ser terminado, independentemente de qualquer 

comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) celebração de distrato, por mútuo acordo entre as Partes; 

 

(ii) a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(iii) Desligamento do Beneficiário da Companhia (e/ou de qualquer uma de 

suas Controladas, conforme aplicável), por qualquer razão, observadas as 

regras de saída do Beneficiário, conforme Cláusula 5 abaixo. 

 

5. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

5.1. Nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário da Companhia, as regras 

estabelecidas no item 9 do Plano de Ações Restritas deverão ser aplicadas. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1.  Exceto se expressamente previsto de outra forma neste Contrato, os termos 

definidos em letra maiúscula neste Contrato devem ser interpretados conforme as 

definições constantes do Plano, que é parte integrante deste instrumento como Anexo 

I. 

 

6.2. A celebração deste Contrato: (i) não cria outros direitos além daqueles 

expressamente previstos neste Contrato e/ou no Plano de Ações Restritas; (ii) não 

confere estabilidade nem garantia de emprego ou de permanência na condição de 

diretor, conselheiro, administrador da Companhia e/ou de suas Controladas; (iii) não 

prejudica o direito da Companhia e/ou de suas Controladas de, a qualquer tempo e 

conforme o caso, rescindir o contrato de trabalho ou de encerrar o mandato ou 

relacionamento com o Beneficiário; e (iv) não assegura o direito de reeleição ou 

recondução a funções na Companhia e/ou em suas Controladas. 
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6.3. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as Leis da República 

Federativa do Brasil. 
 

6.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato e 

uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com relação ao 

Beneficiário, o disposto no presente Contrato. 
 

6.5. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga as Partes, 

assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer título, 

somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 
 

6.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato, os direitos e 

obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da Companhia. 
 

6.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não 

cumprimento ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das 

disposições deste Contrato não será interpretada ou entendida como desistência, 

alteração, modificação, renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui 

estabelecidos, previstos e acordados, e não prejudicará o direito de qualquer Parte de 

exigir o cumprimento da obrigação assumida. 
 

6.8. A Companhia está autorizada a proceder à retenção de quaisquer tributos 

eventualmente incidentes sobre o Contrato, inclusive IRRF, podendo operacionalizar a 

retenção do IRRF e demais tributos incidentes sobre o total de Ações, mediante a 

redução do número total de Ações a ser entregue ao Beneficiário, de forma proporcional 

ao impacto relativo ao tributo. 
 

6.9. As Partes declaram e concordam que este Contrato, incluindo todas as páginas 

de assinatura e todos os anexos, serão assinados eletronicamente ou digitalmente, o 

que reconhecem ser legal, válido e legítimo para constituir e vincular as Partes aos 

direitos e obrigações previstos neste Contrato, ainda que não utilizem de certificado 

digital emitido no padrão ICP-Brasil. As Partes também concordam que a assinatura 

eletrônica ou digital deste Termo não obsta ou prejudica sua exequibilidade, devendo 

ser considerado, para todos os fins de direito, um título executivo extrajudicial. 

 

7. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

 
7.1. Na ocorrência de qualquer divergência ou conflito oriundo deste Contrato ou de 
qualquer modo a ele relacionado, inclusive quanto a sua interpretação, validade ou 
extinção, o conflito ou divergência deverá ser resolvido por arbitragem, regulada pela 
presente Cláusula.  
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7.2. A disputa será submetida à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão (“Câmara”), de acordo com o seu regulamento de arbitragem 
(“Regulamento”) em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. 

 
7.3. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará as partes e seus 
sucessores, que se comprometem a cumpri-la espontaneamente. 

 
7.4. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde 
deverá ser proferida a sentença arbitral, e será conduzida no idioma português. A lei 
aplicável será a brasileira, e os árbitros não poderão decidir por equidade.  

 
7.5. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, cabendo a cada uma 
parte indicar um árbitro, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro que 
funcionará como Presidente do tribunal arbitral. As partes deverão indicar seus árbitros 
nos 15 (quinze) dias subsequentes ao termo final do prazo para resposta da parte 
requerida. Sendo mais de uma demandante ou demandada, observar-se-á o dispositivo 
do Regulamento que dispõe sobre a matéria. Toda e qualquer controvérsia, questão, 
falta de acordo ou omissão relativa à indicação dos árbitros pelas partes, bem como à 
escolha do terceiro árbitro, será dirimida ou suprida pela Câmara. 

 
7.6. O procedimento arbitral prosseguirá à revelia de qualquer das partes, inclusive 
na hipótese de ausência de resposta da requerida ao requerimento de instituição da 
arbitragem, nos termos do Regulamento. 

 
7.7. Cada Parte arcará com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da 
arbitragem, e as Partes ratearão em partes iguais os custos e as despesas cuja causa não 
puder ser atribuída a uma delas. O laudo arbitral atribuirá à Parte vencida a 
responsabilidade final pelo custo do processo, inclusive honorários advocatícios (exceto 
contratuais) no montante total que o laudo venha a fixar.  

 
7.8. Cada Parte permanece com o direito de requerer no juízo comum competente 
as medidas judiciais que visem à obtenção de medidas de urgência, cautelares ou 
antecipatórias, desde que previamente à constituição do tribunal arbitral, sem que isso 
seja interpretado como renúncia à arbitragem. Nesse caso, a Câmara deverá ser 
imediatamente informada da decisão proferida acerca da medida requerida ao juízo 
comum. Após a constituição do tribunal arbitral, com a aceitação da nomeação por 
todos os árbitros, tais medidas deverão ser requeridas ao tribunal arbitral, que poderá 
conceder as tutelas urgentes, provisórias e definitivas que entender apropriadas, 
inclusive as voltadas ao cumprimento específico das obrigações previstas neste Plano. 
Para a execução coercitiva de medidas concedidas no âmbito da arbitragem, inclusive a 
sentença arbitral, e demais procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei n.º 
9.307/96, as partes elegem o Foro Central da Cidade de São Paulo, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
7.9. As Partes concordam que a arbitragem deverá ser mantida em confidencialidade 
e seus elementos (incluindo, as alegações das partes, provas, laudos e outras 
manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados 
no curso do procedimento arbitral), somente serão revelados ao tribunal arbitral, às 
Partes, aos seus advogados e a qualquer pessoa necessária ao desenvolvimento da 
arbitragem, exceto se a divulgação for exigida para cumprimento das obrigações 
impostas por Lei ou por qualquer autoridade competente. 
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E, assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

São Paulo, ____ de _______ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

[beneficiário]  

 

 
 

TC – Traders Club S.A. 

Israel Calebe Massa 

Diretor Financeiro 

 TC – Traders Club S.A. 

Pedro Medeiros Machado 

Diretor de Relação com Investidores  

 
 

 

Testemunhas: 

 

____________________________________ _________________________________ 

Nome:  Nome:  

R.G.:  

CPF:  

 

R.G.:  

CPF:  

 

 
 

*.*.*.*.*.* 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


