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ACORDO DE ACIONISTAS E OUTRAS AVENÇAS N.º 15.6.

.2

ENTRE,

JULIO CESAR ESTEVAM BRITTO JUNIOR,
JULIO CESAR ESTEVAM DE BRITTO,
ALEXANDRE DA CRUZ FIDALGO,
JAIRO PEREIRA BARBOZA,
CAIO SERODIO NOGUEIRA,
MARCIO ANTONIO R. ALVES,
FUNDO CAPITAL TECH II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES,
E,

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR,
E, AINDA, COMO INTERVENIENTE,

QUALITY SOFTWARE S.A.
________________________________________________________________
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1.

Na qualidade de INVESTIDORES:

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, subsidiária integral do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com sede em Brasília, Distrito Federal, e
escritório nesta cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Avenida República do Chile nº 100, parte,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.383.281/0001-09, representada na forma de seu estatuto
social, doravante denominada simplesmente “BNDESPAR”; e
FUNDO CAPITAL TECH II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES,
fundo de investimento em participações, registrado perante a CVM sob o nº866-4, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 18.093.847/0001-23, neste ato representado na forma de seu Regulamento,
doravante designado simplesmente “CAPITAL TECH II” ou “FUNDO” e, em conjunto com a
BNDESPAR, “INVESTIDORES” ou individualmente “INVESTIDOR”;
2.
JULIO CESAR ESTEVAM BRITTO JUNIOR, brasileiro solteiro, administrador,
portador da identidade 12.473.147-2 expedida pelo IFP – RJ em 05/08/1997 e inscrito no
CPF/MF 086.463.077-86, residente e domiciliado nesta Cidade na Rua Cândido Gafreé, 202 –
apto. 101 – Urca – RJ CEP 22.291-080 - data de nascimento 18/12/1979, doravante
denominado simplesmente “JULIO BRITTO JR”;
3.

Na qualidade de ACIONISTAS MINORITÁRIOS:

JULIO CESAR ESTEVAM DE BRITTO
brasileiro, engenheiro, casado, portador da
cédula de identidade n° 71-1-01324-2, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n°
278.911.947-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Cândido
Gafreé, nº 202, apto. 101, Urca, CEP 22.291-080 (“Julio”);
ALEXANDRE DA CRUZ FIDALGO brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 06.264.426-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
828.445.697-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Niemeyer, nº 845, apto. 402, São Conrado, CEP 22.450-221 (“Alexandre”);
JAIRO PEREIRA BARBOZA
brasileiro, casado, bacharel em ciências náuticas, portador
da cédula de identidade RG nº 427.014, expedida pelo Ministério da Marinha, inscrito no
CPF/MF sob o nº 851.642.247-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Guaranesia, nº 25 Vila Valqueire, CEP 21.330-550 (“Jairo”);
CAIO SERODIO NOGUEIRA brasileiro, casado, bacharel em informática, portador da
cédula de identidade RG nº 09.737.660-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
022.402.017-03, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Murilo Portugal, nº 76, apto. 703, São Francisco, CEP 24.360-410 (“Caio”);
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MARCIO ANTONIO R. ALVES brasileiro, casado, bacharel em informática, portador da
cédula de identidade RG nº 08.919.013-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
938.521.007-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Murilo
Araújo, nº 580, apto. 104, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.795-255 (“Marcio”, e, em conjunto
com Julio, Alexandre, Jairo e Caio, doravante denominados simplesmente “ACIONISTAS
MINORITÁRIOS” e, em conjunto com INVESTIDORES e JULIO BRITTO JR, “ACIONISTAS”);
4.

Na qualidade de INTERVENIENTE:

QUALITY SOFTWARE S.A., com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, Av. Rio Branco, 114, 4º andar, Centro, CEP: 20040-001, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 35.791.391/0001-94, devidamente representada na forma de seu estatuto social, doravante
denominada simplesmente “COMPANHIA”.
(INVESTIDORES, JULIO BRITTO JR., ACIONISTAS MINORITÁRIOS e a COMPANHIA,
doravante denominados em conjunto como “Partes” ou, individualmente, como “Parte”).
Considerando:
- que a BNDESPAR, dando cumprimento ao seu objeto social, decidiu apoiar a COMPANHIA
através da modalidade de participação societária;
- que, durante o tempo em que a BNDESPAR ou o CAPITAL TECH II detiverem participação no
capital social da COMPANHIA, o relacionamento entre os signatários do presente instrumento
deve ser regulado mediante Acordo de Acionistas, como facultado pelo artigo 118, da Lei nº
6.404/76 (conforme alterada), observado o disposto na Cláusula Décima Primeira deste
instrumento;
- que nesta data o CAPITAL TECH II adquiriu Ações de emissão da Companhia, passando a ser
Acionista da Companhia;
- os ACIONISTAS celebraram, nesta data, um Acordo de Investimento por meio do qual o
CAPITAL TECH II e a BNDESPAR subscreveram e subscreverão novas Ações de emissão da
COMPANHIA (“ACORDO DE INVESTIMENTO”); e
- que os ACIONISTAS detêm 100% (cem por cento) do capital social e votante da COMPANHIA,
distribuído entre os Acionistas conforme previsto na Cláusula Segunda deste Acordo;
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resolvem, por este instrumento e na melhor forma de direito, celebrar o presente Acordo de
Acionistas e Outras Avenças, doravante denominado ACORDO, conforme as cláusulas e
condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1.1 Para os fins deste Acordo, os termos abaixo utilizados, no singular ou no plural, tanto no
gênero masculino quanto no feminino, quando iniciados em letras maiúsculas, terão os
seguintes significados, sem prejuízo de outros termos iniciados em letras maiúsculas definidos
ao longo do Acordo:
“Ação” significa toda e qualquer ação, bônus de subscrição, parte beneficiária, debênture ou
quaisquer outros títulos e valores mobiliários direta ou indiretamente conversíveis ou
permutáveis em ações, quotas ou títulos representativos do capital social da Companhia,
inclusive direitos de subscrição de ação;
“Acionista” significa cada uma das Partes que é titular de Ações da Companhia, bem como
qualquer outra Pessoa titular de Ações da Companhia, que venha a validamente aderir ao
presente Acordo nos termos aqui previstos;
“Acionistas Minoritários” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Acordo” significa este Acordo de Acionistas;
“Administradores” significa, em relação a uma pessoa jurídica, quaisquer Pessoas que por
definição legal sejam consideradas como suas administradoras bem como quaisquer Pessoas
que estejam em posição ou ocupem cargo que lhes confira competência, isoladamente ou como
órgão colegiado, para a tomada de decisões que não sejam expressamente de competência dos
sócios, acionistas ou titulares de títulos com direitos políticos de emissão da pessoa jurídica em
questão, ou que tenha poderes para, em conjunto ou individualmente, representar a pessoa
jurídica em questão perante Terceiros, exceto se tais poderes decorram de procuração outorgada
pela pessoa jurídica em questão;
“Afiliada” de determinada Pessoa significa a Pessoa que, direta ou indiretamente, por meio de
uma ou mais Pessoas, Controla, é Controlada por ou está sob Controle comum com a Pessoa em
questão, observado o seguinte: (i) com relação à Companhia, serão também consideradas
Afiliadas quaisquer Pessoas que, direta ou indiretamente, por meio de uma ou mais Pessoas,
seja uma Pessoa Cocontroladora da Companhia, bem como qualquer Pessoa que Controle, seja
Controlada ou esteja sob Controle comum com a Pessoa Cocontroladora em questão; e (ii) com
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relação à BNDESPAR, somente serão consideradas suas Afiliadas as Pessoas por ela Controladas
ou o seu Controlador direto;
“Autoridade Governamental” significa qualquer Estado ou governo (seja federal, estadual,
municipal ou outra subdivisão política), qualquer entidade, autoridade ou órgão com funções
executivas, legislativas, judiciárias, regulatórias ou administrativas nos termos da Lei aplicável,
incluindo qualquer autoridade, agência, departamento, conselho, comissão, autarquia ou
organização autorregulatória, ou ainda qualquer corte, tribunal ou árbitro, quaisquer bolsas de
valores ou mercados organizados de balcão;
“BM&F-Bovespa” significa a BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E
FUTUROS e/ou qualquer entidade que venha a sucedê-la;
“BNDES” e “BNDESPAR” têm o significado estabelecido no preâmbulo;
“Bovespa Mais” significa o segmento especial do mercado administrado pela BM&F-Bovespa
que estabelece regras de listagem diferenciadas e cujo regulamento está disponível no site
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/Regulamento-Bovespa-Mais.pdf;
“Companhia” tem o significado previsto no Preâmbulo;
“Conselheiro” significa qualquer membro do Conselho de Administração;
“Conselheiro Independente” significa o conselheiro que: (i) não tenha qualquer vínculo com a
Companhia; (ii) não seja Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau destes, e
não seja ou não tenha sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade
relacionada a qualquer Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de
ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não tenha sido, nos últimos 3 (três)
anos, empregado ou diretor da Companhia, de qualquer Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não seja fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de
serviços e/ou produtos da Companhia ou das Controladas, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não seja funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia ou para as Controladas; (vi)
não seja cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia ou das
Controladas; e (vii) não receba outra remuneração da Companhia ou das Controladas, além da
de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta
restrição);
“Conselho” ou “Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da
Companhia;
“Conselho Fiscal” significa o conselho fiscal da Companhia;
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“Contra-Notificação de Transferência” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.2;
“Controle” com relação a uma Pessoa (“Pessoa Controlada”) significa: (i) o poder detido por uma
outra Pessoa (“Pessoa Controladora”) de eleger, direta ou indiretamente, a maioria dos
administradores e de determinar e conduzir as políticas e administração da Pessoa Controlada
em questão, quer isoladamente ou em conjunto com as Afiliadas da Pessoa Controladora; e (ii) a
titularidade, direta ou indireta por uma Pessoa Controladora e suas Afiliadas, de pelo menos
50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação/quota representativa do capital social votante da
Pessoa Controlada. Termos derivados de Controle, como “Controlada”, “Controladora” e “sob
Controle comum” terão significado análogo ao de Controle. A BNDESPAR não é, nesta data,
considerada Controladora da Companhia (em razão de sua participação minoritária na
Companhia e da existência deste Acordo, uma vez que o presente Acordo não concede à
BNDESPAR direito de eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia tampouco de eleger a diretoria ou de outra forma participar na orientação da gestão
ordinária da Companhia);
“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários;
“Dia Útil” significa qualquer dia calendário, exceto sábado, domingo ou outro dia no qual seja
autorizado que os bancos comerciais permaneçam fechados na cidade do Rio de Janeiro (RJ) ou
na cidade de São Paulo (SP), Brasil;
“Direito de Drag Along” tem o significado atribuído na Cláusula 10.1;
“Direito de Preferência” tem seu significado atribuído na Cláusula 7.1;
“Direito de Tag Along” significa o Direito de Tag Along Controle e o Direito de Tag Along
Proporcional quando referidos em conjunto, em especial no que tange a dispositivos deste
Acordo que são aplicáveis tanto ao Direito de Tag Along Controle quanto ao Direito de Tag
Along Proporcional;
“Direito de Tag Along Controle” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.1;
“Direito de Tag Along Proporcional” tem seu significado atribuído na Cláusula 8.2;
“Direito de venda do CAPITAL TECH II para Reenquadramento de Participação” significa o
direito garantido ao CAPITAL TECH II de venda de ações, de sua propriedade, em número
suficiente para restabelecer o Limite de Participação de Entes Públicos;
“Diretoria” significa a diretoria da Companhia;
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“Entes Públicos” significa BNDESPAR e FINEP em conjunto [incluir nomes completos]
“Estatuto Social” significa o Estatuto Social da Companhia, aprovado pelos Acionistas na
Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data, e suas posteriores alterações, respeitado o
disposto neste Acordo;
“Informações Confidenciais” tem o significado estabelecido pela Cláusula 3.1.8 e não incluirá as
informações que sejam ou se tornem disponíveis (i) ao público em geral que não como resultado
de uma divulgação pelos Acionistas ou seus representantes em violação ao disposto neste
Acordo ou (ii) aos Acionistas em base não confidencial de uma fonte que não a Companhia,
desde que a referida fonte não tenha qualquer vínculo contratual com a Companhia para manter
tais informações sob sigilo ou (iii) em virtude de uma exigência legal ou de determinação
judicial;
“Instituição Financeira – IPO” tem o significado atribuído na cláusula 9.1;
“Interessado” significa qualquer Pessoa, Terceiro ou não, que se proponha a adquirir Ações;
“IPO” significa uma oferta pública inicial (primária e/ou secundária) de Ações Ordinárias, desde
que listada na BM&F-Bovespa, sendo certo que qualquer listagem em qualquer outra bolsa de
valores ou em mercado de balcão organizado, ainda que no âmbito de uma oferta pública inicial,
não será considerada um “IPO”. Um IPO será considerado como IPO Qualificado conforme
estabelecido na Cláusula 9.1;
“IPO Qualificado” terá o significado que lhe for atribuído na Cláusula 9.1;
“Lei” significa qualquer lei, decreto, regulamento, exigência regulatória, regra, portaria,
instrução, resolução, mandado, julgamento, ordem judicial, decisão judicial, decisão arbitral,
ordem corretiva, ordem ou requerimento aplicável à Pessoa em questão, emanado por qualquer
Autoridade Governamental, e sua interpretação, administração e aplicação, tendo ou não a força
de lei formal;
“Lei das S.A.” significa a Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;
“Limite de Participação de Entes Públicos” significa o resultado da soma entre (x) a
participação societária final direta dos Entes Públicos na Companhia e (y) a participação
societária final indireta dos Entes Públicos por meio do CAPITAL TECH II na Companhia,
que não poderá ser superior 49% (quarenta e nove por cento).
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“Notificação de Transferência” significa uma notificação formal a ser enviada pelo Acionista
Ofertante aos Acionistas Ofertados para que possam exercer seus Direitos de Preferência ou
Direitos de Tag Along, conforme previsto nas Cláusulas Sétima e Oitava do presente Acordo;
“Operações entre Partes Relacionadas” significa, com relação a uma Pessoa, quaisquer negócios,
operações, transações e/ou relações comerciais entre, de um lado, tal Pessoa e, de outro lado,
quaisquer de seus acionistas ou sócios (e respectivas Afiliadas), suas Afiliadas, respectivos
diretores, gestores, administradores, e parentes dos mesmos até o 4° (quarto) grau; sendo que,
caso a Pessoa em questão seja a Companhia ou suas Controladas, serão consideradas Operações
com Partes Relacionadas, exemplificativamente, aquelas que envolvam a Companhia ou uma
Controlada, de um lado, e qualquer Acionista ou suas Afiliadas, de outro lado;
“Parte” tem o significado previsto no Preâmbulo;
“Parte Relacionada” tem o significado previsto no Pronunciamento Técnico CPC nº 5,
aprovado pela Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários nº 560/2008, incluindo
Afiliadas.
“Pessoa” significa qualquer pessoa natural, empresa, sociedade, associação, trust, fundo de
investimento, organização não constituída e qualquer outra entidade, incluindo qualquer
Autoridade Governamental ou qualquer pessoa jurídica;
“Reunião” significa Assembleia Geral, reunião do Conselho de Administração, da Diretoria ou
de qualquer outro órgão da administração da Companhia ou das Controladas;
“Subsidiária Integral” significa, em relação a uma Pessoa, qualquer outra Pessoa jurídica cujas
ações, quotas ou outros títulos representativos de seu capital social sejam integralmente detidos,
direta ou indiretamente, por essa Pessoa (ou, se não integralmente detidos por ela, que terceiros
apenas tenham participação simbólica exclusivamente em decorrência da propriedade de ações,
quotas ou outros títulos representativos de seu capital social por Pessoas Afiliadas ou membros
do Conselho de Administração);
“Terceiro” significa qualquer Pessoa que não a Companhia, um Acionista, suas respectivas
Afiliadas ou respectivos diretores, gestores ou administradores (na exata medida em que tais
diretores ou administradores estejam agindo na condição de representantes da Companhia, do
Acionista ou Afiliada em questão);
“Transferência” (e seus derivados, como “Transferir” e “Transferida”) significa qualquer
operação que envolva, de forma voluntária ou involuntária, a alienação, transferência (inclusive
por sucessão de qualquer tipo), contribuição, venda, licença, cessão (inclusive a cessão de direito
de preferência), permuta, doação ou locação de Ações, ou direitos inerentes às Ações (incluindo,
dentre outros, o direito de voto, conforme aplicável);
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As seguintes regras deverão ser aplicadas na interpretação deste contrato:
As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos
aditivos, substituições, consolidações e complementações, exceto se de outra forma
expressamente previsto neste Acordo.
As referências a disposições legais devem ser interpretadas como referências a essas
disposições, tais como alteradas, revisadas, ampliadas, consolidadas ou reeditadas, ou conforme
sua aplicação seja alterada periodicamente por outras normas, bem como deve considerar
eventuais normas ou dispositivos que venham substituir, integral ou parcialmente, a disposição
legal em questão.
Exceto se de outra forma aqui previsto, referências a cláusulas e anexos referem-se a
cláusulas e anexos do presente Acordo.
Todas as referências a Pessoas incluem seus sucessores, beneficiários e cessionários
permitidos.
Em caso de conflito entre este Acordo e o Estatuto Social, o disposto neste Acordo deverá
prevalecer em relação aos Acionistas, sendo que os Acionistas deverão, na primeira assembleia
geral realizada após a identificação do referido conflito, incluir na ordem do dia a reforma do
Estatuto Social de forma a eliminar o conflito identificado.
CLÁUSULA SEGUNDA
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 A finalidade do presente ACORDO é o estabelecimento de normas que regulem as
relações obrigacionais decorrentes da participação acionária das PARTES no capital social da
COMPANHIA.
2.2 O capital social da COMPANHIA, conforme previsão do artigo 5º do Estatuto Social, é
de R$ 17.893.281,47 (dezessete milhões, oitocentos e noventa a três mil, duzentos e oitenta e
um reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 7.433.959,47 (sete milhões, quatrocentos e
trinta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) já
integralizado e R$ 10.459.322,00 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e vinte e dois reais) a integralizar, representado por 663.218 (seiscentas e sessenta e
três mil, duzentas e dezoito) Ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas
da seguinte forma:

9

ACIONISTA

AÇÕES ORDINÁRIAS

% DO CAPITAL
VOTANTE

JULIO BRITTO JUNIOR

189.368

28,55%

CAPITAL TECH II
BNDESPAR

238.023
195.827

35,89%
29,53%

ACIONISTAS
MINORITÁRIOS

40.000

6,03%

663.218

100%

TOTAL

2.3 Estão vinculadas a este ACORDO todas as Ações de emissão da COMPANHIA de
propriedade dos ACIONISTAS, de qualquer espécie ou classe e, ainda, novas Ações provenientes
de desdobramentos, bonificações, subscrições, ou que de qualquer outra forma sejam atribuídas
às ACIONISTAS em virtude da propriedade das Ações.
2.4. Qualquer Pessoa que venha a validamente adquirir Ações detidas por qualquer
ACIONISTA, observadas as regras aplicáveis estabelecidas neste ACORDO, deverá, como
condição para tal aquisição, aderir, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, a todos
os termos e condições estabelecidos neste Acordo, sendo que o instrumento que formalizar essa
adesão deverá ser, simultaneamente à Transferência das Ações juntamente à instituição
escrituradora das ações da Companhia, arquivado na sede da Companhia, juntamente com este
ACORDO.
2.5 O Estatuto Social em vigor da COMPANHIA é aquele aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada na presente data.
2.6 Cada ACIONISTA, individualmente, declara e garante aos demais ACIONISTAS, nesta
data, que:
(i)
Possui plena capacidade e não necessita de qualquer autorização, aprovação ou
anuência para firmar este ACORDO ou contratar, assumir, cumprir e desempenhar os
deveres e obrigações aqui dispostos, além das já obtidas;
(ii) A assunção e execução das obrigações contidas neste ACORDO não resultam e não
resultarão em violação, inadimplemento ou falsidade, de qualquer natureza e em qualquer
grau, de acordo, contrato, declaração ou qualquer outro instrumento celebrado ou prestado
pelos ACIONISTAS ou ao qual os ACIONISTAS estejam vinculados ou sujeitos, nem de lei,
regulamento ou atos normativos;
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(iii) Este ACORDO foi livre e legalmente pactuado e celebrado e constitui obrigação lícita,
válida, eficaz e vinculante assumida pelos Acionistas, exigível de acordo com os termos e na
extensão definida neste Acordo; e
(iv) Os ACIONISTAS são legítimos titulares e possuidores das Ações registradas em seus
respectivos nomes perante a instituição escrituradora das ações da COMPANHIA, que no
momento da assinatura desse ACORDO é o Bradesco, e suas Ações estão livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus, exceto os previstos neste ACORDO e em decorrência do
contrato de penhor de ações firmado nesta data entre a COMPANHIA, o CAPITAL TECH II e
o JULIO BRITTO JR. (“Contrato de Penhor”).
CLÁUSULA TERCEIRA
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA COMPANHIA
3.1
Os seguintes princípios serão aplicáveis ao relacionamento entre os ACIONISTAS, e
entre os ACIONISTAS e a COMPANHIA.
3.1.1
Os ACIONISTAS obrigam-se a: (i) exercer seu direito de voto nas assembleias
gerais de acionistas da COMPANHIA, (ii) fazer com que esta exerça seu direito de voto
em suas Controladas, e ainda (iii) instruir seus respectivos representantes na
administração dessas sociedades; sempre em conformidade com as disposições deste
ACORDO.
3.1.2 A COMPANHIA e suas Controladas serão administradas por profissionais
experientes que satisfaçam às qualificações exigidas para ocupar seus cargos, sendo que
os Diretores devem se dedicar exclusivamente à COMPANHIA.
3.1.3 As decisões estratégicas da COMPANHIA deverão sempre levar em
consideração o melhor interesse da COMPANHIA, visando a proporcionar aos
ACIONISTAS o melhor retorno sustentável de seus investimentos.
3.1.4 Os membros da administração da COMPANHIA e de suas Controladas serão
sempre instruídos a envidar os melhores esforços para alcançar altos níveis de
rentabilidade, eficiência, produtividade, segurança e competitividade nas atividades da
COMPANHIA e de suas Controladas.
3.1.5 As contas da administração e as demonstrações financeiras da COMPANHIA e
de suas Controladas devem ser elaboradas obedecendo aos princípios fundamentais de
contabilidade em vigor, observando os preceitos da Lei das S.A. e os pronunciamentos
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que recepciona e aprova no Brasil as normas
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internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS)
emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board), devendo ser auditadas
ao final de cada exercício por auditores independentes escolhidos pelo Conselho de
Administração nos termos deste ACORDO. Tais demonstrações financeiras devem
refletir adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação financeira, os
resultados operacionais, mutações patrimoniais e os fluxos de caixa da COMPANHIA e
de suas Controladas para as datas e períodos a que se referirem.
3.1.6 A COMPANHIA, qualquer de suas Controladas ou qualquer Conselheiro,
diretor, agente, empregado ou outra Pessoa atuando em nome da Companhia ou de
qualquer de suas Controladas não deverá participar, de qualquer forma e por qualquer
razão, de qualquer prática negocial ilícita ou ilegal.
3.1.7
A COMPANHIA e suas Controladas deverão requerer e manter em seu nome
todas as marcas, nomes de domínio, registros de patentes de processos e/ou produtos e
outros direitos de propriedade intelectual no Brasil e em outros países em que venham
a atuar.
3.1.8 Os ACIONISTAS comprometem-se a manter, e a fazer com que os seus
representantes mantenham, quaisquer informações referentes à COMPANHIA ou às
suas atividades (“Informações Confidenciais”) sob sigilo, exceto na medida em que a
divulgação de tais informações (i) tenha sido anteriormente consentida por escrito pela
COMPANHIA, (ii) tenha de ser feita por exigência da lei, regulamento, autoridade
supervisora ou outra ordem judicial ou governamental aplicável, ou (iii) tenha se
tornado de conhecimento público por outros meios.
3.1.9 As Partes concordam que o inteiro teor deste ACORDO poderá ser
disponibilizado em sites governamentais, tais como o site do BNDES, ou ser divulgado
a pedido de qualquer cidadão no âmbito da Lei de Acesso à Informação – Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011.
CLÁUSULA QUARTA
DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 A COMPANHIA será administrada pelo Conselho de Administração e por uma
Diretoria, cada qual com as atribuições fixadas no Estatuto Social, cujos membros serão
eleitos nos termos deste Acordo. A remuneração global do Conselho de Administração e da
Diretoria será definida pela assembleia geral dos acionistas da COMPANHIA e dividida entre
seus membros conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, sendo certo
que os membros indicados pelos INVESTIDORES não farão jus a qualquer remuneração pelo
exercício de seus cargos.
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4.2 O Conselho de Administração da COMPANHIA será composto por 5 (cinco) membros,
a serem indicados pelos ACIONISTAS, proporcionalmente às participações acionárias por
eles detidas, sendo certo que cada lote de Ações representativas de 20% (vinte por cento) do
capital social da Companhia dará ao Acionista o direito de nomear 1 (um) membro do
Conselho de Administração, sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.2.1 abaixo. O Conselho
de Administração terá mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição.
4.2.1. JULIO BRITTO JR., CAPITAL TECH II e BNDESPAR terão assegurado o direito
de nomear pelo menos 1 (um) dos membros do Conselho de Administração, cada um,
enquanto forem titulares, individualmente, de Ações representativas de mais de 10%
(dez por cento) do capital social da COMPANHIA, sendo certo que, durante os
primeiros 18 (dezoito) meses contados da presente data, o CAPITAL TECH terá o
direito de indicar 2 (dois) membros do Conselho de Administração.
4.2.2. O Conselho de Administração deverá ter, obrigatoriamente, 1 (um) Conselheiro
Independente, a ser eleito na forma da legislação aplicável.
4.2.3. O Presidente do Conselho de Administração deverá ser eleito na Assembleia
Geral por maioria.
4.3 A Diretoria da COMPANHIA será composta por, no mínimo 3 (três), e no máximo 5
(cinco) membros, sendo 1 (um) membro o Diretor Presidente, com mandato de até 2 (dois)
anos, permitida a reeleição.
4.3.1 Caberá ao Conselho de Administração indicar e eleger o Diretor Presidente.
4.3.2 Os demais profissionais que deverão compor a Diretoria da COMPANHIA serão
profissionais indicados pelo Diretor Presidente e eleitos pelo voto afirmativo da maioria
dos membros do Conselho de Administração.
4.3.3 A indicação do Diretor Financeiro pelo Diretor Presidente, para sua posterior
eleição pelo Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 4.3.2 acima, será
realizada a partir de lista tríplice de profissionais apresentada previamente pelo
CAPITAL TECH II.
4.3.4 Caso, a qualquer tempo durante a vigência deste Acordo, na hipótese de, durante
3 (três) trimestres fiscais consecutivos, a COMPANHIA apresentar desempenho abaixo
das metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, o CAPITAL TECH II terá o
direito de solicitar a troca do Diretor Presidente. Nesse caso, será de competência do
Conselho de Administração indicar, eleger e aprovar a contratação do novo executivo.
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4.3.4.1 O CAPITAL TECH II terá assegurado o direito de solicitar a substituição do
Diretor Presidente da COMPANHIA previsto acima apenas enquanto for titular de
Ações representativas de mais de 30% (trinta por cento) do capital social da
COMPANHIA.
4.4
A COMPANHIA contará com um Conselho Fiscal de caráter não permanente, o qual
poderá ser instalado nos termos da Lei das S.A. ou mediante a solicitação da BNDESPAR
e/ou do CAPITAL TECH II neste sentido. A partir de tal solicitação, será convocada, nos
termos deste Acordo, assembleia geral de acionistas para instalação do Conselho Fiscal e
eleição de seus membros, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da solicitação da BNDESPAR e/ou do CAPITAL TECH II. O Conselho Fiscal será composto
por, no mínimo, 3 (três) membros e igual número de suplentes, sendo que cada um dos
INVESTIDORES terá o direito de eleger, isoladamente, 1 (um) membro para compor o
referido conselho.
4.5 As PARTES concordam em comprometer seus votos nas Assembleias Gerais de
Acionistas da COMPANHIA, bem como de seus representantes no Conselho de
Administração ou na Diretoria, para assegurar a observância aos princípios básicos
estabelecidos neste Acordo.
CLÁUSULA QUINTA
DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO
5.1 Os ACIONISTAS obrigam-se, durante a vigência deste ACORDO, a exercer o seu direito de
voto de modo a cumprir e fazer com que a COMPANHIA e suas controladas cumpram as
disposições deste ACORDO, assim como todo e qualquer ato normativo expedido pela
Bovespa Mais da BM&FBOVESPA e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
5.2
Durante a vigência deste Acordo, os INVESTIDORES e o JULIO BRITTO JR terão
direito a se manifestar, individual e previamente, sobre quaisquer das matérias abaixo (cada
uma de tais matérias, um “Item de Aprovação”), antes de serem deliberadas no âmbito de
uma Reunião da Companhia ou de qualquer de suas Afiliadas, se aplicável:
I.

alteração do Estatuto Social da COMPANHIA e/ou de suas Controladas em relação: (i)
ao objeto social; (ii) a direitos decorrentes da classe e espécie das ações; (iii) ao número
de membros do Conselho de Administração; (iv) a alteração das competências da
Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria; (v) a alteração do
dividendo anual mínimo obrigatório; (vi) a direitos tratados nesta Cláusula; e (vii) aos
demais direitos dos ACIONISTAS decorrentes do presente ACORDO;
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II.

aumento do capital social da COMPANHIA, exceto se o aumento obedecer aos seguintes
parâmetros:
a) a integralização for realizada integralmente em dinheiro, observado o direito de
preferência de que trata o artigo 171 da Lei das S.A. e o aumento não enseje uma
Transferência de Controle da COMPANHIA; ou
b) seja realizado no contexto de um IPO Qualificado, conforme Cláusula 9.1 deste
ACORDO.

III.

aumento do capital social das Controladas que acarretem diminuição da participação
societária da COMPANHIA;

IV.

liquidação, dissolução, pedido de recuperação judicial, confissão de falência e demais
atos voluntários de reorganização financeira da COMPANHIA e das Controladas;

V.

operações de alienação, cessão ou oneração de ativos não circulantes representativos
de percentual superior a 20% (vinte por cento) do ativo total da COMPANHIA;

VI.

aquisição, incorporação, integralização ou capitalização de ativos de propriedade de
qualquer dos ACIONISTAS na COMPANHIA ou nas suas subsidiárias;

VII.

cancelamento do registro de companhia aberta na Categoria “A” na Comissão de
Valores Mobiliários detido pela COMPANHIA ou da saída pela COMPANHIA do
segmento de listagem de ações Bovespa Mais Nível 1 da BM&F Bovespa;

VIII.

concessão de garantias pela COMPANHIA e/ou Controladas em favor de terceiros,
exceto para suas Controladas ou coligadas;

IX.
X.

alteração dos parâmetros máximos de endividamento e de alavancagem financeira; e
aprovação de plano de opção de compra de ações da COMPANHIA.

5.3 Durante a vigência deste Acordo, os INVESTIDORES terão direito de se manifestar,
individual e previamente, sobre quaisquer das matérias abaixo, antes de serem deliberados
no âmbito de uma Reunião da COMPANHIA ou de qualquer de suas Afiliadas, se aplicável:
I.

operações de fusão, incorporação, cisão, reestruturação societária, transformação,
redução de capital, resgate ou recompra de ações em que a COMPANHIA ou qualquer
Controlada ou Coligada da COMPANHIA seja parte, sendo garantido ao Sr. JULIO
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BRITTO JR. o direito de retirar-se da COMPANHIA, desde que respeitadas as hipóteses
e as condições do artigo 137 da Lei 6.404 de 1976;
II.

operações entre Partes Relacionadas, inclusive contratos de mútuo com qualquer de
seus Acionistas. A Parte conflitada na respectiva operação deverá abster-se de participar
da decisão;

III.

a aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação da COMPANHIA em
quaisquer Afiliadas, sejam elas existentes ou a serem constituídas, sempre que o
“enterprise value” das Afiliadas, de forma isolada, ultrapasse [10% (dez por cento) do
patrimônio líquido] da COMPANHIA e/ou que, de forma cumulativa, em um prazo de
12 (doze) meses, excedam [30% (trinta por cento) do patrimônio líquido] da
COMPANHIA. Para fins deste item, entende-se como “enterprise value” o valor
econômico, calculado com base nos critérios de fluxo de caixa descontado ou de
múltiplos de mercado, acrescido da dívida líquida;

IV.

assunção pela COMPANHIA de obrigações e/ou compromissos não previstos no
orçamento anual, sempre que o montante anual ultrapasse o equivalente a 10% (dez
por cento) da receita bruta consolidada da COMPANHIA ou R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais); e

V.

prestação, pela COMPANHIA, de fiança, aval ou outras garantias representativas de
percentual superior a 10% (dez por cento) da receita bruta consolidada da
COMPANHIA em favor de Controladas ou coligadas.

5.4 Durante a vigência deste ACORDO, o CAPITAL TECH II terá o direito a se manifestar,
individual e previamente, sobre quaisquer das matérias abaixo, antes de serem deliberados no
âmbito de uma Reunião da Companhia ou de qualquer de suas Afiliadas, se aplicável:
I.

fixação de remuneração e participação dos administradores nos lucros da COMPANHIA;

II.

a distribuição de dividendos pela COMPANHIA em montante que supere o piso legal de
25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido; e

III.

aprovação do orçamento plurianual, do orçamento anual e do plano de negócios da
COMPANHIA.
5.4.1. O CAPITAL TECH II terá assegurado o direito de manifestação prévia previsto nos
itens II e III acima apenas enquanto for titular de ações representativas de mais de 30%
(trinta por cento) do capital social da COMPANHIA.
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5.5. O direito do CAPITAL TECH II, do BNDESPAR e de JULIO BRITTO JR de se
manifestarem previamente aos Itens de Aprovação obedecerá à seguinte mecânica:
1) o Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA, para aquelas Reuniões
da COMPANHIA e/ou de qualquer de suas Afiliadas, conforme aplicável, que
contenham Item de Aprovação, enviará a CAPITAL TECH II, BNDESPAR e JULIO
BRITTO JR, conforme aplicável, por carta protocolada (“Carta”), proposta de agenda
contendo a descrição da matéria a ser aprovada, os documentos correlatos e as razões
para sua aprovação, bem como proposta para aprovação de cada Item de Aprovação;
2) CAPITAL TECH II, BNDESPAR e JULIO BRITTO JR terão o prazo para resposta de
30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Carta, sendo certo que a não
manifestação de CAPITAL TECH II, BNDESPAR e JULIO BRITTO JR ao final de tal
prazo será entendida, para todos os fins, como uma concordância em relação às
matérias apresentadas na Carta; e
3) caso o CAPITAL TECH II, BNDESPAR e/ou JULIO BRITTO JR venham a responder
de forma a vetar quaisquer dos itens da cláusulas 5.2, 5.3, e 5.4 acima que constem da
agenda da Carta, os ACIONISTAS, conforme o caso, deverão apresentar à
COMPANHIA e aos demais ACIONISTAS e membros do Conselho da Companhia,
conforme o caso, justificativa razoável para o exercício de tal veto, não sendo
necessário, contudo, que os demais Acionistas aceitem a justificativa apresentada.
5.5.1. Em caso de veto por CAPITAL TECH II, BNDESPAR e JULIO BRITTO JR de
quaisquer dos itens das cláusulas 5.2, 5.3, e 5.4 acima, a COMPANHIA se
compromete a não levar a matéria para deliberação da Reunião, ou, caso não seja
possível, os ACIONISTAS se obrigam a sempre votar em conformidade com a
manifestação prévia de veto do CAPITAL TECH II, BNDESPAR e JULIO BRITTO
JR.
CLÁUSULA SEXTA
DA GESTÃO EMPRESARIAL E OUTRAS OBRIGAÇÕES
6.1. A COMPANHIA obriga-se perante os INVESTIDORES a promover os atos necessários
para que a COMPANHIA e as Controladas, conforme o caso, cumpram as seguintes diretrizes e
normas relativas às suas respectivas administrações:
I. manter contratado serviço de auditoria externa, a cargo de sociedade de auditoria
ou de auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

17

II. manter estruturado um sistema de informações gerenciais e de controle capaz de
gerar relatórios periódicos, que permitam o acompanhamento das projeções e
metas financeiras e físicas estabelecidas pela COMPANHIA e pelas Controladas, em
conformidade com a legislação em vigor;
III. enquanto BNDESPAR e CAPITAL TECH II forem acionistas da Companhia e caso
BNDESPAR e CAPITAL TECH II (i) venham a exercer influência significativa sobre
a Companhia, conforme definição contida na Lei das Sociedades por Ações, na
Deliberação CVM n.º 605 de 26 de novembro de 2009 (“CPC 18”) e na Norma
Internacional de Contabilidade IAS 28; e (ii) em decorrência de obrigação disposta
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas de contabilidade, necessitem avaliar
o investimento na Companhia pelo método de equivalência patrimonial, a
Companhia deverá: (a) Na(s) data(s) de entrega solicitada(s) pela BNDESPAR e
pelo CAPITAL TECH II, levantar e remeter à BNDESPAR e ao CAPITAL TECH II
balanço patrimonial específico, contendo todos os ativos e passivos identificáveis da
Companhia, mensurados a valor justo, conforme estabelecido nas Deliberações
CVM n.º 580 de 31 de julho de 2009 (“CPC 15”) e n.º 618 de 22 de dezembro de
2009 (“ICPC 09”), na Norma Internacional de Contabilidade IFRS 3, ou ainda em
norma legal ou regulamentar que altere as normas acima descritas, juntamente com
o último balanço contábil da Companhia, admitida uma defasagem máxima de um
mês em relação à data de entrega solicitada pela BNDESPAR e pelo CAPITAL TECH
II; (b) remeter à BNDESPAR e ao CAPITAL TECH II, até 10 de junho e 10 de
dezembro de cada ano, as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia
relativas aos períodos encerrados em 30 de abril e 31 de outubro, respectivamente,
acompanhadas de parecer de auditoria dos seus auditores independentes, bem
como a composição do capital social total da Companhia destacando a participação
acionária do BNDESPAR e do CAPITAL TECH II. No que se refere a tais
demonstrações contábeis, a Companhia compromete-se a garantir acesso dos
auditores independentes da BNDESPAR e do CAPITAL TECH II aos respectivos
papéis de trabalho dos auditores independentes da Companhia, em conformidade
com as Normas Técnicas de Auditoria Independente (“NBC Tas”), emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), e as Normas Internacionais de
Auditoria Independente (“ISAs”); e (c) remeter à BNDESPAR e ao CAPITAL TECH
II, até o dia 10 do segundo mês subsequente a cada mês encerrado, balanço ou
balancete mensal da COMPANHIA correspondente a cada mês encerrado;
IV. franquear à equipe técnica indicada pela BNDESPAR e à equipe técnica indicada
pelo CAPITAL TECH II, o livre acesso às suas dependências e de suas controladas e
aos livros da COMPANHIA e de suas controladas, assim como fornecer informações
de natureza jurídica, financeira, administrativa, fiscal, estratégica ou tecnológica, a
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que tenha direito na qualidade de Acionistas ou que seja necessário para o exercício
dos direitos previstos neste ACORDO;
V. requerer e manter em seu nome e/ou de suas Controladas (i) os registros de marcas
desenvolvidas pelo grupo econômico do qual seja parte, e utilizadas na
comercialização de produtos no Brasil e no exterior, assim como (ii) todas as
patentes de processos e produtos, no Brasil e no exterior;
VI. proteger os segredos de indústria da própria COMPANHIA e de suas Controladas,
tomando providências legais com o objetivo de impedir que qualquer de seus
empregados e diretores obtenham, diretamente ou através de terceiros, registro de
patentes de processos inovadores desenvolvidos pela COMPANHIA ou suas
controladas;
VII.
sempre que solicitados por escrito, disponibilizar aos INVESTIDORES da
COMPANHIA os contratos celebrados com partes relacionadas, acordos de
acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou
valores mobiliários de emissão da COMPANHIA, a que tenham direito na qualidade
de ACIONISTAS ou que seja necessário para o exercício dos direitos previstos neste
ACORDO.
6.2 A COMPANHIA obriga-se a comprovar, sempre que solicitado pela BNDESPAR ou pelo
CAPITAL TECH II, o cumprimento e a regularidade da COMPANHIA e de suas Controladas
em relação a tributos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias,
obrigações junto ao FGTS e aos órgãos ambientais competentes.
6.3 A COMPANHIA obriga-se a cumprir e fazer com as Controladas cumpram, conforme
aplicável, as "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", disponíveis no site do
BNDES, especialmente o artigo 40, que estabelece a possibilidade de vencimento cruzado
pelo BNDES, cujo exemplar é entregue, na presente data, à COMPANHIA e aos
ACIONISTAS, os quais, após tomarem conhecimento acerca do conteúdo de tal
documento, declaram aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste ACORDO, para
todos os fins e efeitos. A COMPANHIA obriga-se a cumprir e fazer com que as
Controladas cumpram, conforme aplicável, as práticas de governança das companhias
investidas pelo FUNDO, previstas no regulamento do FUNDO, especialmente o artigo 8o,
§8, cujo exemplar é entregue, na presente data, à COMPANHIA e aos ACIONISTAS, os
quais, após tomarem conhecimento acerca do conteúdo de tal documento, declaram
aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste ACORDO, para todos os fins e efeitos.
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6.4 A COMPANHIA adotará medidas destinadas a manter bons padrões socioambientais, com
o intuito de evitar e corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pela
COMPANHIA ou suas Controladas na execução de suas atividades.
6.5 A COMPANHIA cumprirá e fará com que suas Controladas cumpram as leis trabalhistas,
em especial as relacionadas ao combate ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão,
bem como a legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência; e tomará as medidas e
ações destinadas a implementar e manter os adequados padrões de segurança e medicina do
trabalho na COMPANHIA e em suas Controladas.
CLÁUSULA SÉTIMA
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
7.1.
Caso um ACIONISTA (“Acionista Ofertante”) deseje alienar ou de qualquer outra forma
Transferir a Terceiros parte ou a totalidade das suas Ações, o Acionista Ofertante deverá notificar
os INVESTIDORES e o JULIO BRITTO JR (“Acionistas Ofertados”), os quais terão direito de
preferência para adquirir a totalidade das Ações Ofertadas, conforme as disposições desta
Cláusula (“Direito de Preferência”), devendo o Acionista Ofertante, previamente à celebração
de qualquer documentação vinculativa no que se refere a essa Transferência, apresentar aos
Acionistas Ofertados integralmente o documento que reflita a oferta firme e vinculante de
compra recebida do Terceiro.
7.1.1 Para fins de esclarecimento, o conceito de Acionistas Ofertados descrito no item 7.1
acima não abrange os Acionistas Minoritários, aos quais não é assegurado o Direito de
Preferência.
7.1.2 Caso o CAPITAL TECH II venha a exercer o seu Direito de venda do para
Reenquadramento de Participação e aliene ou de qualquer outra forma Transfira a
Terceiros número suficiente de Ações para restabelecer o Limite de Participação de
Entes Públicos, a BNDESPAR, apenas em relação e tão somente em relação ao número
de Ações do CAPITAL TECH II alienados para fins de reenquadramento de participação,
não terá o Direito de Preferência previsto no item 7.1.
7.1.3 A oferta em questão se efetivará através de notificação por escrito (“Notificação de
Transferência”) feita pelo Acionista Ofertante e entregue aos Acionistas Ofertados em
até 1o (dez) dias após a proposta do Terceiro interessado na aquisição direta das Ações
Ofertadas, contendo (i) a quantidade de Ações Ofertadas, (ii) o preço oferecido
(necessariamente em moeda corrente) (“Preço Ofertado”), (iii) o prazo para pagamento,
(iv) a identidade do Terceiro proponente e seu grupo econômico e (v) quaisquer outras
condições da venda ou Transferência propostas pelo Terceiro interessado na aquisição
das Ações Ofertadas. A Notificação de Transferência conterá necessariamente a
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identificação completa do Terceiro interessado e cópia de qualquer documento de oferta
firme de compra apresentado, refletindo adequadamente as condições propostas para a
Transferência das Ações do Acionista Ofertante ao Terceiro e sua declaração de que
deverá aderir incondicionalmente a este ACORDO, caso venha a se tornar titular das
Ações. A entrega de uma Notificação de Transferência será considerada como uma
oferta irrevogável e irretratável por parte do Acionista Ofertante para vender todas e não
menos que todas as Ações Ofertadas, pelo mesmo preço e nos mesmos termos e
condições declarados na Notificação de Transferência.
7.2 Caso um ou mais dos Acionistas Ofertados desejem exercer os respectivos Direitos de
Preferência, deverão notificar o Acionista Ofertante, por escrito, no prazo de 40 (quarenta)
dias contados do recebimento da Notificação de Transferência (“Contra-Notificação de
Transferência”). Deverá constar da Contra-Notificação de Transferência o compromisso
irrevogável de adquirir a totalidade das Ações Ofertadas, pelo Preço Ofertado, nos termos e
condições aqui estabelecidos. Fica desde já estabelecido que a falta de manifestação por
qualquer um dos Acionistas Ofertados, no prazo previsto nesta Cláusula, será considerada
como renúncia ao exercício do respectivo Direito de Preferência.
7.2.1
Na hipótese de ter sido exercido o Direito de Preferência por mais de um dos
Acionistas Ofertados, cada um dos Acionistas Ofertados que tiver exercido adquirirá
sua parcela, proporcional à sua participação no capital social, das Ações Ofertadas.
7.2.2 Se no mínimo um dos Acionistas Ofertados: (i) não entregar tempestivamente
a Contra-notificação de Transferência; ou (ii) indicar sua intenção de não exercer seu
Direito de Preferência, os Acionistas Ofertados remanescentes que tiverem entregado
tempestivamente a Contra-notificação de Transferência deverão adquirir todas as
Ações Ofertadas remanescentes, proporcionalmente à quantidade de Ações por eles
detidas (observado o disposto na Cláusula 7.2.1), desconsiderando-se, para fins desse
cálculo, as Ações Ofertadas e as Ações do(s) Acionista(s) Ofertado(s) que não
exerceu(ram) o Direito de Preferência.
7.3 Em até 3 (três) dias úteis contados do término do prazo para Contra-notificação de
Transferência, o Acionista Ofertante deverá informar aos Acionistas Ofertados que tiverem
exercido seu Direito de Preferência a quantidade de ações que caberá a cada um deles em
função do disposto na Cláusula 7.2 e seus subitens acima (“Notificação para Pagamento”). O
Preço Ofertado deverá ser pago por cada um dos Acionistas Ofertados que adquirir Ações
Ofertadas nas mesmas condições descritas na Notificação de Transferência ou no prazo
mínimo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da Notificação para Pagamento, o que
ocorrer por último.
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7.4
Caso não seja exercido o Direito de Preferência por qualquer um dos Acionistas
Ofertados, poderá o Acionista Ofertante Transferir ao Terceiro interessado as Ações Ofertadas,
desde que: (i) a Transferência seja concluída em um prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados do término do prazo para o exercício do Direito de Preferência; e (ii) a operação seja
levada a efeito com observância integral das condições de preço e pagamento constantes da
Notificação de Transferência.
7.5
Caso haja qualquer modificação nas condições da Transferência indicadas na
Notificação de Transferência ou caso a Transferência ao Terceiro interessado não seja
concretizada no prazo estabelecido na Cláusula 6.4 acima, o mecanismo previsto nesta
Cláusula Sétima deverá ser reiniciado e as Ações Ofertadas deverão novamente ser oferecidas
aos ACIONISTAS, nos termos previsto na Cláusula 7.1.
CLÁUSULA OITAVA
DO DIREITO DE VENDA CONJUNTA
8.1 Sem prejuízo do Direito de Preferência previsto na Cláusula Sétima acima, caso qualquer
ACIONISTA deseje Transferir Ações que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do
capital social da COMPANHIA, de forma que tal operação represente uma Transferência de
Controle da COMPANHIA (“Acionista Ofertante do Controle”), os demais ACIONISTAS (na
qualidade de “Acionistas Ofertados do Controle”) terão o direito de Transferir a totalidade de
suas Ações ao Terceiro interessado em adquirir as Ações ofertadas pelo Acionista Ofertante do
Controle, na mesma transação e nas mesmas condições sob as quais o Acionista Ofertante do
Controle pretenda Transferir suas Ações (“Direito de Tag Along Controle”).
8.2 Sem prejuízo do Direito de Tag Along Controle, caso qualquer ACIONISTA deseje
Transferir parcela de Ações que representem menos de 50% (cinquenta por cento) do capital
social da COMPANHIA, de forma que tal operação não implique uma Transferência de Controle
(“Acionista Ofertante Tag Along Proporcional”), os demais ACIONISTAS (na qualidade de
“Acionistas Ofertados do Tal Along Proporcional”), terão o direito de incluir na aludida
Transferência, na mesma transação e nas mesmas condições sob as quais o Acionista Ofertante
Tag Along Proporcional pretenda Transferir suas Ações, uma quantidade de Ações equivalente a
multiplicação de: (i) percentual de Ações detidas pelos Acionistas Ofertados Tag Along
Proporcional no capital social da COMPANHIA pelo (ii) número de Ações objeto da
Transferência em questão. Neste caso, o número de Ações que o Acionista Ofertante Tag Along
Proporcional iria originalmente Transferir será reduzido pelo mesmo número de Ações inserido
na operação pelos Acionistas Ofertados Tag Along Proporcional, de forma que o número total de
Ações objeto da Transferência em questão seja mantido inalterado (“Direito de Tag Along
Proporcional” e quando em conjunto com o Direito de Tag Along Controle, o “Direito de Tag
Along”).
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8.2.1 Caso o Fundo venha a exercer o Direito de venda do CAPITAL TECH II II para
Reenquadramento de Participação e aliene ou de qualquer outra forma Transfira a
Terceiros número suficiente de Ações para restabelecer o Limite de Participação de
Entes Públicos, apenas e tão somente nesta hipótese, os demais ACIONISTAS apenas
não terão o Direito de Tag Along Proporcional descrito no item 8.2. acima.

8.3 Para fins de exercício do Direito de Tag Along, o Acionista Ofertante Controle ou Acionista
Ofertante Tag Along Proporcional, conforme o caso, deverá enviar uma Notificação de
Transferência indicando detalhadamente os termos e condições da venda, incluindo (i) a
quantidade de Ações Ofertadas, (ii) o preço oferecido pelas Ações do Acionista Ofertante
Controle ou Acionista Ofertante Tag Along Proporcional, conforme o caso, necessariamente em
moeda corrente nacional, (iii) o prazo para pagamento, (iv) a identidade do Terceiro
proponente e seu grupo econômico e (v) quaisquer outras condições da venda ou
Transferência propostas pelo Terceiro interessado na aquisição das Ações Ofertadas.
8.4 Dentro de 30 (trinta) dias do recebimento da Notificação de Transferência, os Acionistas
Ofertados Controle ou Acionistas Ofertados Tag Along Proporcional, conforme o caso, deverão
notificar, por escrito, o Acionista Ofertante Controle ou Acionista Ofertante Tag Along
Proporcional, conforme o caso, informando se desejam exercer seu Direito de Tag Along.
8.5 Se qualquer um dos Acionistas Ofertados Controle ou Acionistas Ofertados Tag Along
Proporcional, conforme o caso, tiver optado por exercer seu Direito de Tag Along, o Acionista
Ofertante Controle ou Acionista Ofertante Tag Along Proporcional, conforme o caso, não
consumará qualquer Transferência a menos que o Interessado adquira do Acionista Ofertado
Controle ou Acionista Ofertado Tag Along Proporcional, conforme o caso, que tenha exercido o
Direito de Tag Along, concomitantemente, as Ações do Acionista Ofertado Controle ou Acionista
Ofertado Tag Along Proporcional, conforme o caso, que ele faça jus a vender, seja proporcional
ou total, conforme acima previsto. Caso não seja exercido o Direito de Tag Along, poderá o
Acionista Ofertante Controle ou Acionista Ofertante Tag Along Proporcional, conforme o caso,
Transferir ao Terceiro interessado as Ações Ofertadas, desde que: (i) a Transferência seja
concluída em um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados do término do prazo para o
exercício do Direito de Tag Along; e (ii) a operação seja levada a efeito com observância integral
das condições de preço e pagamento constantes da Notificação de Transferência. Fica
esclarecido que o Terceiro interessado deverá aderir ao presente ACORDO, conforme previsto
na Cláusula 2.4 deste ACORDO.
8.6 Caso haja qualquer modificação nas condições da Transferência indicadas na Notificação
de Transferência ou caso a Transferência ao Terceiro interessado não seja concretizada no prazo
estabelecido na Cláusula 8.5, o Acionista Ofertante Controle ou Acionista Ofertante Tag Along
Proporcional, conforme o caso, deverá novamente outorgar aos Acionistas Ofertados Controle
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ou Acionistas Ofertados Tag Along Proporcional, conforme o caso, prazo para exercer o Direito
de Tag Along.
8.7 O Direito de Venda Conjunta previsto nesta Cláusula Oitava e o Direito de Preferência
previsto na Cláusula Sétima não serão aplicáveis na hipótese de excussão do Contrato de
Penhor.
CLÁUSULA NONA
DA REALIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES
9.1 Caso a COMPANHIA não tenha realizado, até 30 de março de 2019, oferta pública inicial
de ações da Companhia com os requisitos descritos na Cláusula 9.1.1 abaixo (“IPO
Qualificado”), os INVESTIDORES e o JULIO BRITTO JR. terão individualmente o direito de
exigir que a COMPANHIA contrate, em até 30 (trinta) dias, uma instituição financeira que
esteja entre as 10 (dez) instituições melhor classificadas nos respectivos rankings da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e/ou
Bloomberg, divulgado no exercício social corrente ou imediatamente anterior (“Instituição
Financeira – IPO”) a fim de: (i) fazer a avaliação (Valuation) da Companhia; (ii) analisar as
condições do mercado de capitais e (iii) avaliar a viabilidade de realizar o IPO em
conformidade com a avaliação da Companhia. A Instituição Financeira – IPO deverá
apresentar um relatório no menor prazo possível, nunca superior a 60 (sessenta) dias da data
de sua contratação. Caso a Instituição Financeira - IPO opine pela viabilidade de um IPO, os
ACIONISTAS obrigar-se-ão a praticar e fazer com que a COMPANHIA pratique todos os atos
e procedimentos necessários à realização do IPO. Caso a Instituição Financeira- IPO opine
pela não viabilidade de um IPO, o procedimento de contratação poderá ser repetido
anualmente sempre que solicitado pelos INVESTIDORES e/ou pelo JULIO BRITTO JR., até
que haja um IPO.
9.1.1.

O IPO Qualificado deverá obrigatoriamente observar as seguintes condições:

(i)

a oferta deverá ser realizada no segmento de listagem Bovespa Mais da BM&F
Bovespa;

(ii)

a oferta deverá englobar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital
social da COMPANHIA; e

(iii)

[ter, no mínimo, 10% (dez por cento) do seu volume total alocado,
prioritariamente, para o varejo].

9.1.2

Os ACIONISTAS declaram, neste ato, conhecer e aceitar todas as normas de
governança corporativa aplicadas às empresas registradas como companhias
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abertas na categoria A da CVM e listadas no segmento Bovespa Mais da BM&F
Bovespa.
9.1.3

Caso o IPO Qualificado contenha uma parcela de oferta secundária, os
INVESTIDORES e JULIO BRITTO JR. terão a preferência para incluir no
objeto de tal oferta Ações em número igual a até a totalidade das Ações de sua
titularidade, na medida em que a parcela secundária as comporte, na
proporção da suas respectivas participações acionárias no capital social na
COMPANHIA, descontadas dessa base acionária as participações acionárias
daqueles ACIONISTAS que não detêm esse direito de alocação.
CLÁUSULA DÉCIMA
ALIENAÇÃO FORÇADA

10.1 Na hipótese de não ocorrer o IPO Qualificado até 30 de outubro de 2019, a
BNDESPAR e CAPITAL TECH II terão individualmente o direito de, a qualquer momento,
após a não realização do IPO Qualificado e durante a vigência do presente Acordo, caso
decidam alienar todas (e não menos que todas) as suas Ações, obrigar os demais
ACIONISTAS a alienarem todas as suas respectivas Ações, nas mesmas condições (incluindo
preço, forma de pagamento, garantia de pagamento e declarações e garantias de indenização)
aplicáveis à alienação das Ações de titularidade da BNDESPAR ou da CAPITAL TECH II
(“Direito de Drag-Along”).
10.2 Caso a BNDESPAR ou o CAPITAL TECH II deseje exercer seu Direito de Drag Along,
deverá enviar notificação aos demais ACIONISTAS e à COMPANHIA informando sobre sua
intenção (“Notificação de Drag Along”).
10.2.1. A partir da data de recebimento da Notificação de Drag Along, a COMPANHIA
deverá contratar em até 15 (quinze) dias uma Instituição Financeira – IPO para a realização
do Valuation da COMPANHIA no menor prazo possível, nunca superior a 30 (trinta) dias da
data de sua contratação. Para que seja exercido o Direito de Drag Along, pela BNDESPAR ou
pelo CAPITAL TECH II, o preço mínimo a ser pago pelo Terceiro interessado pelas Ações da
COMPANHIA (i) não poderá ser inferior a um Valuation calculado por uma Instituição
Financeira – IPO; e (ii) deverá ser pago pelo Terceiro interessado à vista, em moeda corrente
nacional.
10.2.2. As Partes concordam que a efetiva Transferência das Ações na hipótese de exercício
do Direito de Drag Along aqui previsto deverá ser realizada em no máximo 120 (cento e
vinte) dias contados da data em que for enviada uma Notificação de Drag Along.
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10.3 Sem prejuízo do Direito de Drag Along, em caso de seu não exercício por BNDESPAR
ou CAPITAL TECH II, será facultado à BNDESPAR e ao CAPITAL TECH II, anualmente,
reiniciar o processo de uma nova tentativa para a realização do IPO Qualificado, nos termos
da Cláusula 9.1, sendo certo que, enquanto perdurar o processo de tentativa de realização de
um IPO Qualificado, o Direito de Drag Along ficará suspenso (i) até a finalização do processo
de IPO Qualificado, nos termos da Cláusula 9.1 ou (ii) por até 120 (cento e vinte dias) a partir
do início do processo de IPO Qualificado, o que ocorrer antes.
10.4. Os ACIONISTAS comprometem-se a colaborar, de forma razoável, com os esforços de
venda e a praticar todos os atos que forem razoavelmente exigidos para permitir o acesso às
informações a respeito da COMPANHIA (desde que o terceiro adquirente se obrigue a
manter confidenciais as informações recebidas).
10.5. Para cumprimento do disposto acima, os ACIONISTAS e a COMPANHIA, por meio do
presente instrumento, outorgam, em caráter irrevogável e irretratável, desde logo e
independentemente de qualquer notificação específica futura, mandato à BNDESPAR e ao
CAPITAL TECH II para que realizem a Transferência de Ações dos demais ACIONISTAS,
mediante o recebimento, pelos ACIONISTAS, do respectivo preço, podendo para tanto
assinar livros sociais ou quaisquer documentos, requerimentos, solicitar certidões, enfim,
praticar todos e quaisquer atos necessários para que seja efetivada a Transferência das Ações
nos termos da presente Cláusula Décima, servindo o presente Acordo de procuração para
todos os fins legais. O presente mandato autoriza outrossim que a BNDESPAR ou a CAPITAL
TECH II depositem o valor de aquisição das Ações Transferidas em conta corrente mantida
junto a instituição financeira de primeira linha, de titularidade dos ACIONISTAS ou em
conta aberta especificamente para o recebimento do valor da Transferência, de titularidade
da BNDESPAR ou da CAPITAL TECH II, mas com movimentação exclusiva dos
ACIONISTAS titulares dos recursos depositados. O presente ACORDO servirá de procuração
para todos os fins legais. O mandato ora outorgado permanecerá em vigor durante todo o
prazo de vigência do presente ACORDO.
10.6 Todas as despesas inerentes à alienação de que trata esta Cláusula (incluindo, mas não
se limitando a, remuneração de instituição financeira para avaliação e preparação da
Transferência das Ações e custos de eventual realização de leilão) serão de exclusiva
responsabilidade da COMPANHIA.
10.7 O Direito de Venda Conjunta previsto neste ACORDO não será aplicável caso seja
enviada uma Notificação de Drag Along por qualquer dos Investidores, devendo, nesta
hipótese, serem observadas as disposições da presente Cláusula Décima. Na hipótese de
exercício do Direito Drag Along, deverá respeitado o Direito de Preferência previsto na
Cláusula Sétima.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO
11.1. Os Acionistas e a Companhia se obrigam a notificar a BNDESPAR e o CAPITAL TECH
II, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomarem ciência, de que os Acionistas, a
Companhia ou qualquer de suas controladas, ou ainda, qualquer dos respectivos
administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou
subcontratados encontram-se envolvidos em investigação, inquérito, ação, procedimento
judicial ou administrativo relativos à prática de atos lesivos, infrações ou crimes contra a
ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou
contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de Capitais ou a administração pública,
nacional ou estrangeira, incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar
responsabilidade administrativa, civil ou criminal nos termos das Leis nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, nº 7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8,137, de 27 de dezembro de 1990, nº
8.429, de 2 de junho de 1992, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (ou outras normas de
licitações e contratos da administração pública), nº 9.613, de 3 de março de 1998, nº 12.529,
de 30 de novembro de 2011, e nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (“Ilícitos Graves”), devendo:
a) Fornecer cópia de eventuais decisões proferidas nos citados procedimentos,
bem como informações detalhadas sobre as medidas adotadas em resposta a
tais procedimentos, em que a Companhia, seu acionista controlador ou
qualquer de suas controladas, ou os respectivos administradores, empregados,
agentes ou representantes estejam envolvidos; e
b) Apresentar à BNDESPAR e ao CAPITAL TECH II assim que disponível, cópia
de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais, termos de ajustamento de
conduta, acordos de leniência ou afins eventualmente celebrados, em que a
Companhia, seu acionista controlador ou qualquer de suas controladas, ou os
respectivos administradores, empregados, agentes ou representantes estejam
envolvidos.
11.2. Os Acionistas, a Companhia e as Controladas se obrigam a não oferecer, prometer,
dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida,
pecuniária ou de qualquer natureza, bem como não praticar qualquer conduta prevista na Lei
12.846/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
12.1 Sem prejuízo da execução específica prevista na Cláusula 12.3, caso os Acionistas
venham a inadimplir quaisquer das obrigações previstas neste Acordo, os demais Acionistas
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advertirão o infrator, por meio de notificação na forma da Cláusula 17.2, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação inadimplida ou recomponha a situação ao estado
anterior, de tal forma que o ato impugnado resulte ineficaz.
12.2 Os compromissos e obrigações assumidos por cada uma das Partes no presente Acordo de
Acionistas estão sujeitos a execução específica, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 118
da Lei das S.A., os artigos do Código de Processo Civil Brasileiro, ou de qualquer outra Lei
aplicável, sem prejuízo do direito de cobrar indenização por eventuais perdas e danos. Neste
sentido, o descumprimento de qualquer obrigação assumida no presente Acordo poderá ser
objeto de execução específica, mediante provimento judicial de suprimento ou substituição
do ato, voto ou medida praticada, recusado ou omitido em discordância com o disposto neste
Acordo, na forma das disposições aplicáveis.
12.2.1 Para os fins da execução específica contemplada no artigo 118, §3º da Lei das
S.A., o Presidente e o Secretário da Assembleia Geral ou das Reuniões do Conselho de
Administração não computarão os votos proferidos em desacordo com os termos deste
Acordo, porém considerarão, conforme o caso, o voto proferido pelo(s) Acionista(s)
prejudicado(s), conforme descrito no artigo 118, parágrafos 8º e 9º, da Lei das S.A.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS PRAZOS
13.1 Os prazos previstos neste ACORDO serão contados das datas dos recebimentos das
respectivas comunicações, por escrito, pelas Partes.
13.2 Os prazos referentes à BNDESPAR contam-se da entrada dos documentos em seu
Protocolo, na Av. Chile, 100, Rio de Janeiro (RJ).
13.3. Os prazos previstos no presente Acordo serão interrompidos caso qualquer dos
Investidores solicite novas informações razoáveis para possibilitar o exercício de seus direitos
aqui previstos. A interrupção de prazo facultada pela presente cláusula poderá ocorrer uma
única vez em relação a cada processo e, em qualquer hipótese, não será superior a 15 (quinze)
dias.
13.4 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do recebimento dos documentos e inclui-se o do
vencimento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA VIGÊNCIA
14.1 O presente ACORDO permanecerá em vigor pelo prazo de 20 (vinte) anos contados a
partir da data de sua assinatura ou até o encerramento da liquidação de IPO realizado pela
COMPANHIA nos termos deste ACORDO, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITO
15.1 O não exercício imediato, pelos ACIONISTAS, de qualquer direito ou faculdade
assegurado neste ACORDO, ou tolerância de atraso no cumprimento de obrigações, não importa
em novação ou renúncia à aplicação desse direito ou faculdade, podendo ser exercido a qualquer
tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA ARBITRAGEM
16.1 Quaisquer litígios ou controvérsias decorrentes de ou relativos a este ACORDO deverão
ser comunicados por escrito por uma Parte à outra e as Partes envidarão seus melhores
esforços para dirimi-los de modo amigável por meio de negociações diretas mantidas de boafé, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da
comunicação aqui mencionada. Não havendo acordo, tal litígio ou controvérsia será
submetido à arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e será dirimido de acordo com o
Regulamento de da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA S/A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Regulamento da Câmara”).
16.2. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros fluentes na língua portuguesa,
escrita e falada, devendo um deles ser indicado pelas partes integrantes do polo ativo, em
conjunto, um pelas partes integrantes do polo passivo, em conjunto, e o terceiro nomeado
pelos dois primeiros árbitros, sendo certo que este último árbitro presidirá o tribunal arbitral.
Caso os dois primeiros árbitros não cheguem a um consenso com relação à indicação do
terceiro árbitro no prazo de 15 (quinze) dias, referido árbitro deverá ser indicado pelo
presidente da Câmara do Mercado.
16.3. A arbitragem será de direito e os árbitros deverão obrigatoriamente aplicar as
disposições deste ACORDO e as leis da República Federativa do Brasil.
16.4. A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será
conduzida em caráter confidencial e na língua portuguesa.
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16.5. Na maior amplitude facultada por lei, as Partes renunciam ao direito de ajuizar
quaisquer recursos contra, inclusive, mas sem limitação, a sentença arbitral, bem como de
arguir quaisquer exceções contra sua execução.
16.6. A execução do laudo arbitral poderá ser pleiteada a quaisquer tribunais competentes,
sendo que a sentença arbitral deverá ser proferida em território brasileiro e terá caráter
definitivo, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer título.
16.7. Para fins exclusivamente de qualquer medida coercitiva ou procedimento cautelar, de
natureza preventiva, provisória ou permanente, as Partes elegem o foro da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.
16.8. Ainda que este ACORDO ou qualquer de suas cláusulas sejam considerados, por
qualquer tribunal, inválido, ilegal ou inexequível, a validade, legalidade ou exequibilidade
desta cláusula arbitral não será afetada ou prejudicada.
16.9. As disposições sobre resolução de disputa permanecerão em vigor até a conclusão de
todas as questões ou ações judiciais porventura decorrentes deste ACORDO.
16.10. Exceto pelos honorários dos respectivos advogados, os quais serão arcados por cada
uma das Partes individualmente, todas as demais despesas e custos de arbitragem serão
suportados por qualquer uma das Partes ou por ambas, conforme o tribunal arbitral venha a
determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Quaisquer pagamentos devidos por uma Parte nos termos deste ACORDO e não
efetuado na data aqui prevista estarão sujeitos à multa moratória do valor de 10% (dez por
cento) do valor da parcela não adimplida da obrigação, bem como à incidência de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês e à atualização pela variação positiva do IPCA,
ambos em base pro rata dies com relação ao período situado entre data em que o pagamento
era devido e a data de efetivo pagamento.
17.2 Este ACORDO e os demais documentos nele mencionados constituem os únicos e
integrais entendimentos entre as Partes no que se refere às matérias aqui tratadas. As Partes
concordam que este ACORDO registra fielmente todas as negociações anteriormente por elas
mantidas, bem como suas intenções, substituindo integralmente quaisquer outros
documentos e memorandos de qualquer espécie anteriormente trocados ou assinados entre
as Partes no que se refere às matérias aqui tratadas.
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17.3 Salvo se expressamente estabelecido de outro modo neste ACORDO, todas as
notificações ou comunicações que devam ser enviadas por qualquer das Partes às demais
Partes deverão ser feitas por meio de carta registrada com aviso de recebimento, fax ou
telegrama ou correio eletrônico (nesses casos, mediante confirmação de recebimento da
transmissão), ou através das vias cartorária ou judiciária, e deverão ser enviadas com cópia às
demais Partes e à COMPANHIA. Qualquer notificação, aviso ou comunicação serão
considerados entregues na data do seu efetivo recebimento ou entrega, comprovados por
aviso de recebimento escrito, confirmação ou outro comprovante do efetivo recebimento ou
entrega. As notificações, avisos ou comunicações serão enviadas às Partes nos seguintes
endereços ou para outros endereços que venham a ser informados por meio de notificação,
da forma aqui estabelecida:
(a)
Companhia:
At.: Diretor Presidente
Avenida Rio Branco, 114, 4º andar, centro
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001
(b)

Acionistas:

Se para a BNDESPAR:
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
At.: Departamento de Gestão de Participações da Área de Capital Empreendedor
Av. República do Chile, 100, Rio de Janeiro (RJ)
e-mail: spata@bndes.gov.br
Se para o CAPITAL TECH II:
At.: Mauricio Miranda de Lima
Rua dos Pinheiros, 870, cj. 153/154
São Paulo, SP, CEP xxxxxx
Se para o Sr. Julio Britto Jr.:
Rua Cândido Gafreé, 202, apto. 101, Urca
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22291-080
Se para o Sr. Julio Cesar Estevam de Britto:
Rua Cândido Gafreé, 202, apto. 101, Urca
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22291-080
Se para o Sr. Alexandre da Cruz Fidalgo:
Avenida Niemeyer, nº 845, apto. 402, São Conrado
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.450-221
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Se para o Sr. Jairo Pereira Barboza:
Rua Guaranesia, nº 25 Vila Valqueire
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.330-550
Se para o Sr. Caio Serodio Nogueira:
Rua Murilo Portugal, nº 76, apto. 703, São Francisco
Niterói, RJ, CEP 24.360-410
Se para o Sr. Marcio Antonio R. Alves:
Rua Murilo Araújo, nº 580, apto. 104, Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.795-255
17.4 O presente ACORDO vincula e beneficia as Partes, seus sucessores e cessionários
permitidos, respeitado o disposto no item 2.5. da Cláusula Segunda acima. Qualquer cessão
ou outro tipo de transferência não autorizada será nula e ineficaz.
17.5 As alterações ou distrato deste ACORDO, ou qualquer dos seus Anexos, bem como a
dispensa de quaisquer obrigações aqui previstas, somente serão considerados válidos e
eficazes quando celebrados, por escrito, por todas as Partes.
17.6 Qualquer omissão, concessão ou tolerância por qualquer das partes em exercer os
direitos a ela atribuídos nos termos deste ACORDO não constituirá uma renúncia a tais
direitos, nem prejudicará a faculdade de a Parte prejudicada vir a exercê-los a qualquer
tempo.
17.7 Este ACORDO é celebrado pelas partes em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as Partes, seus herdeiros e demais sucessores, seja a que título for.
17.8 Este ACORDO será arquivado na sede da COMPANHIA, e as obrigações e ônus dele
decorrentes serão averbados, de acordo com o previsto na Cláusula 14.11, nos registros
correspondentes, inclusive, sem limitação, junto à instituição financeira responsável pela
escrituração das Ações, incluindo no extrato de posição acionária, nos termos e para os fins
previstos no art. 118, caput e parágrafo 1º, da Lei das S.A.
17.9 Caso qualquer cláusula ou condição deste ACORDO seja considerada nula, ilegal ou
inexequível em qualquer aspecto, a validade, legalidade ou exequibilidade das disposições
remanescentes não será afetada ou prejudicada, de qualquer forma, permanecendo em pleno
vigor e efeito. Os ACIONISTAS negociarão de boa-fé a substituição da cláusula ou condição
considerada nula, ilegal ou inexequível por outra cláusula ou condição válida, legal e
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exequível que mantenha os efeitos econômicos e outras implicações relevantes da cláusula ou
condição considerada nula, ilegal ou inexequível.
17.10 Os ACIONISTAS e a COMPANHIA reconhecem e declaram, para todos os fins de
direito, que este ACORDO constitui título executivo extrajudicial e comporta execução
específica das obrigações aqui assumidas, de acordo com os artigos 461, 461-A, 466-A a 466C, 632 e outros do Código de Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo de a parte inocente poder
buscar, alternativa ou cumulativamente, indenização por perdas e danos.
17.11 A COMPANHIA fará com que uma legenda com o texto abaixo seja incluída junto à
instituição financeira responsável pela escrituração das Ações, incluindo no extrato de
posição acionária e em quaisquer outros registros ou certificados representativos de Ações
objeto deste ACORDO:
“AS AÇÕES DE TITULARIDADE DESTE ACIONISTA ESTÃO SUJEITAS AOS TERMOS E
08 de ______________
março
CONDIÇÕES DO ACORDO DE ACIONISTAS CELEBRADO EM ____
de

2016, CÓPIA DO QUAL SE ENCONTRA ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA. NÃO SERÁ
REALIZADA OU REGISTRADA NENHUMA TRANSFERÊNCIA DESTAS AÇÕES NOS LIVROS
DA COMPANHIA, SALVO SE ACOMPANHADA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS
DO REFERIDO ACORDO DE ACIONISTAS. TRANSAÇÕES CELEBRADAS PELA COMPANHIA
OU ACIONISTAS EM INFRAÇÃO AO ACORDO DE ACIONISTAS SERÃO NULAS E SEM
EFEITO.”

17.12 Este ACORDO revoga e substitui todos os acordos anteriores celebrados entre os
ACIONISTAS com relação às Ações de emissão da COMPANHIA de sua titularidade,
passando a ser o único acordo de acionistas da COMPANHIA em vigor nesta data.
17.13 Os ACIONISTAS declaram que não existem quaisquer outros acordos ou convenções
de voto com relação às Ações, ou qualquer fato que ocasione impedimento às obrigações
estabelecidas no presente ACORDO, bem como se obrigam a não celebrar outros acordos ou
convenções de voto ou que restrinjam o exercício do direito de voto com relação às Ações
Vinculadas, exceto se mediante a prévia e expressa anuência de todos os ACIONISTAS.
E, por estarem justos e acordados, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para um único efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.
As folhas do presente instrumento são rubricadas por LETICIA MAIA VIANA, advogada da
BNDESPAR, por autorização dos representantes legais da BNDESPAR que o assinam.

Rio de Janeiro,

08

de março de 2016.
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BNDES Participações S.A. – BNDESPAR:
____________________________
Por:
Cargo:

____________________________
Por:
Cargo:

Fundo Capital Tech II - Fundo de Investimentos em Participações:
____________________________
Por:
Cargo:

____________________________
Por:
Cargo:

Julio Cesar Estevam de Britto Junior

Julio Cesar Estevam de Britto

____________________________

____________________________

Alexandre da Cruz Fidalgo

Jairo Pereira Barboza

____________________________

____________________________

Caio Serodio Nogueira

Marcio Antonio R. Alves

____________________________

____________________________

Interveniente Anuente:
Quality Software S.A.
____________________________
Por: Julio Cesar Estevam de Britto Junior
Cargo: Diretor Presidente

_________________________________
Por: Caio Serodio Nogueira
Cargo: Diretor Vice-Presidente

Testemunhas:
__________________________
Nome:
CPF:

______________________________
Nome:
CPF:

Esta folha é parte integrante do ACORDO DE ACIONISTAS E OUTRAS AVENÇAS
CELEBRADO ENTRE A BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, O FUNDO CAPITAL
TECH II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES, JULIO CESAR ESTEVAM
BRITTO JUNIOR E OS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DA QUALITY SOFTWARE S/A, COM
A INTERVENIÊNCIA DESTA ÚLTIMA.

34

