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Prezados,
Fazemos referência ao Ato de Concentração n2 08700.004431/2017-16.
Em nome do Banco BTG Pactual S.A., solicitamos a juntada aos autos do referido ato de concentração de:
•

Petição, em versão pública, acompanhada de procuração;

•

Petição em versão de acesso restrito ao Cade e ao BTG Pactual;

•

Mídia pública disponível para download (devido ao tamanho dos arquivos) no seguinte link:
https://www.dropbox.com/sh/t9k49plbh71dc4b/AADR7scpmli 5D Psj U EbJ 58a?dl=0

Atenciosamente,

1

Julia Krein Grinberg Cordovil
jlk@gcalaw.com.br
AI. Santos, 787, 80 andar
+55 11 3371 5050
São Paulo, Brasil
+55 11 3371 5059
01419001
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) contém lnformaçàes privilegiadas e confidenciais para fins específicos e é protegida por lei, Se você não
é o destinatário desta mensagem, você deve deletá-la. Qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem é estritamente proibida.
This message (lncluding any attachments) contains privileged and confidential information lntended for a specific individual purpose and is protected
by Law. If you are not the reclplent, you should delete this message, Any dlsclosure, copying or distribution of this message is strlctly prohibited.

GRINBERG CORDOVIL
VERSÃO PÚBLICA
ILMO. SENHOR WALTER DE AGRA JÚNIOR, PROCURADOR-CHEFE DA
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA - CADE/Mi

Ato de Concentração n° 08700.004431/2017-16

BANCO BTG PACTUAL S.A ("BTG PactuaL"), instituição
financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30306.294/0001-45, com sede na capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 141andar, Itaim Bibi,
CEP 04.538-133, vem, respeitosamente, por meio de seus advogados, nos termos do
art. 91 da Lei 12.529/2011, bem como do artigo 174 do Regimento Interno do CADE,
apresentar

DENÚNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ACC

em face de

XP

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(XV), já qualificada nos autos do ato de concentração em epígrafe, pelos fatos e
fundamentos expostos a seguir.

Requer-se, com base no disposto nos art. 91 e 92 do Regimento Interno do Cade, seja
concedido ACESSO RESTRITO apenas ao BTG Pactua[ e ao Cade às informações
indicadas como tal na presente petição, por conter dados e informações comercialmente
sensíveis que, se revelados, podem distorcer a concorrência e/ou prejudicar o BTG
Pactual. A fim de assegurar que terceiros não tenham acesso a tais informações, requerse que esta manifestação seja autuada no apartado de acesso restrito adequado.
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1.

INTRODUÇÃO E CONTEXTO

1.

Em 18 de julho de 2017, a XP Investimentos apresentou este ato de

concentração ao Cade alegando que o mercado de plataformas abertas de investimento
estava em" franca expansão"" e afirmando que os canais de distribuição para atuação
nesse mercado estavam amplamente "acessíveis aos demais p/ayers" 2 . Dentre os
concorrentes com amplo potencial para se desenvolver no mercado, a XP identificou a
BTG Pactua[ Digital, plataforma aberta de investimentos lançada pelo BTG Pactua[ em 26
de novembro de 2016.

2.

O Ato de Concentração foi aprovado pelo Cade em 20 de março de

2018 mediante a imposição de restrições por meio de Acordo em Controle de
Concentrações ("ACC"), diante da identificação do potencial de Itaú/XP de abusarem de
seu poder de mercado. Um dos principais riscos levantados foi a possibilidade de abuso
da posição detida pela XP para fechamento do acesso às redes de distribuição, os
chamados agentes autônomos de investimento ("AAI"). Diante desse risco, dentre as
condições para aprovação do ato de concentração, a XP se comprometeu a não impor
mecanismos de exclusividade para além dos exigidos pela regulação setorial, e a não
dificultar a migração desses AAIs para outras corretoras, facilitando assim o acesso de
novos competidores ao mercado.

3.

Não se passou um ano desde a aprovação do ato de concentração e a

XP parece ignorar os compromissos assumidos perante o Cade, praticando uma série de
atos com o claro objetivo de impedir que AAIs migrem para outras plataformas e
prejudicando o desenvolvimento dos concorrentes. A estratégia da XP se iniciou com
práticas contratuais que visavam a incentivar a exclusividade entre XP e AAI e evoluiu
para a expulsão de AAIs que negociem com concorrentes, chegando por fim a ações
judiciais contra os próprios AAIs e contra o BTG Pactua[ na tentativa de criar mecanismos
1 Formulário de Notificação do ato de concentração entre Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A. (Ato
de concentração n° 08700.004431/2017-16), p. 25.
2 Idem, pp. 25; 80.
Vide Valor Econômico, 30.11.2016, "BTG usa plataforma digital para reduzir custo de distribuição".
Disponível em: https://www.valor.com.br/financas/4791 393/btçi -usa -plataforma-diçi [ta l-para- reduz ir-custode-distribuicao. Acesso em 4 de janeiro de 2019.
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de efetiva ameaça para aqueles que pensarem em simplesmente negociar com outras
plataformas. O propósito central é inviabilizar, em termos práticos, a possibilidade de
migração de AAIs entre plataformas abertas de investimentos, tentando até retratar
eventuais negociações com novas plataformas como ato ilícit04.

4.

A XP também tenta levar ao Poder Judiciário e CVNI acusações contra

os AAIs e o BTG Pactual que não passam em um crivo mais detido sob a ótica do direito
bancário, cível e concorrencial. No fundo, é sempre possível observar que a reclamação
e indignação da XP é sobre a concorrência de outras plataformas (no caso o BTG Pactua[)
pelos AAIs e sobre a possibilidade de AAIs negociarem com essas outas plataformas. O
padrão que a XP quer impor perante o Poder Judiciário simplesmente inviabiliza a
concorrência no mérito. A verdadeira motivação para a ofensiva da XP é barrar a
migração de AAIs para concorrentes, intimidando e dissuadindo aqueles que
mantém relação contratuaL com ela de buscarem plataformas digitais alternativas.
Ao fazê-lo, no entanto, a XP atua contrariamente à decisão do Cade de que para
preservar as condições de concorrência entre plataformas abertas seria necessário
"facilitar o acesso de concorrentes aos Mis, que constituem relevante canal de
distribuição nesse mercado`.

S.

Em última instância, o objetivo da XP é garantir para si própria

exclusividade de fato sobre os AAIs com quem já possui relação contratual, em violação
direta ao disposto nas cláusulas 2.3.1 e 2.3.2 do ACC, prejudicando a concorrência e as
condições de entrada no mercado de plataformas abertas de investimentos. O
descumprimento perpetrado pela XP enseja (i) a aplicação da pena prevista na cláusula
5.1 do ACC, (ii) eventual revisão da decisão de aprovação do ato de concentração, nos
termos do artigo 91 da Lei n° 12.529/11, bem como (iii) a abertura de inquérito
administrativo para apurar infrações à ordem econômica cometidas pela XP, nos termos
dos arts. 36 e 66 da Lei n° 12.529/11.

Os atos de concorrência desleal são infrações ao direito de propriedade intelectual previstos na Lei
n° 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial).
Voto do Conselheiro Relator Paulo Burnier de Azevedo no Ato de Concentração n° 08700.004880/2017-64
(Requerentes: Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A.), par. 263.
3
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II.

A XP ASSUMIU COMPROMISSOS DE FACILITAR A CONCORRÊNCIA PELOS

AAI 5

6.

A análise deste ato de concentração revelou que o desenvolvimento

das plataformas abertas de investimento, as condições de concorrência entre os agentes
que atuam nesse modelo e a baixa rivalidade existente no setor financeiro conferiam à
XP, que detém posição dominante, incentivos para tentar dificultar o desenvolvimento
de novos entrantes6. Particularmente, o Cade observou a existência de barreiras à
entrada relevantes, em virtude de (i) estrutura das plataformas abertas como negócios
de dois lados, cujos efeitos de rede podem dificultar o atingimento de escala mínima
viável por novos entra ntes7; (ii) barreiras legais e regul.atórias para atuação nos mercados
financeiros e de investimentos'; (iii) custos fixos elevados para entrada e existência de
economias de escala para um p/ayerjá consolidado'; (iv) dificuldades no acesso a
ofertantes de produtos de investimentos"); e (v) dificuldades no acesso a redes de
distribuição para atingir demandantes de produtos de investimentos11.

7.

Segundo a análise do Cade, essas elevadas barreiras à entrada

fornecem um incentivo para que se procure criar obstáculos ao desenvolvimento de
novos concorrentes, aumentando artificialmente as dificuldades no acesso a ofertantes
e demandantes de produtos de investimentos por meio da imposição de obrigações de
exclusividade12 . A análise foi precisa nesse ponto. É exatamente isso o que vem se
concretizando na atuação da XP, ao menos no que diz respeito ao acesso a demandantes
de produtos de investimentos.

8.

Ainda que uma plataforma aberta possa atuar no modelo B2C

("business-to-consumer"), isto é, estabelecendo uma relação direta entre plataforma e
cliente, o voto do relator neste caso explicou a necessidade de um novo entrante
6 Voto do Conselheiro Relator Paulo Burnier de Azevedo no Ato de Concentração n° 08700.004880/201764, seções 2.4 e 2.5.
Idem, seção 2.4.1.1.
8 Idem, seção 2.4.2.2.
Idem, seção 2.4.2.3.
1Q Idem, seção 2.4.2.4.
11 Idem, seção 2.4.1.5.
12 Idem, seção par. 235.
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consolidar uma rede de distribuição de AAIs, para que se possa ampliar a capilaridade
da plataforma para um número maior de clientes, facilitando assim o alcance de uma
escala mínima de viabilidade da plataforma` - esse é inclusive o modelo que permitiu o
crescimento da própria XP. O acesso a AAIs, no entanto, já é parcialmente dificultado à
medida que a regulação setorial impõe exclusividade parcial sobre suas atividades,
exigindo que o serviço de distribuição de valores mobiliários seja prestado com
exclusividade a uma única plataforma por vez14 (exclusividade que não se aplica à
distribuição de ativos que não se enquadrem no conceito de valores mobiliários).

9.

Em virtude dessa já existente exclusividade parcial, o conselheiro

relator levantou a preocupação com a possibilidade de que a XP estendesse as
obrigações de exclusividade a que estão sujeitos os Mis para além dos limites
regulatórios, aumentando assim as barreiras à entrada nesse mercado". Os efeitos
danosos de uma estratégia desse tipo seriam grandes, uma vez que em 2017 existiam
cerca de 5.000 Mis no Brasil, dos quais 40% (aproximadamente 1.970) encontravam-se
vinculados à XP16. Atualmente, estima-se que essa porcentagem de AAIs vinculados
chegue a 80% (cerca de 3,8 mil AA1s)17 .

10.

Diante da preocupação de que a XP pudesse tirar vantagem dessa sua

posição privilegiada de mercado e aumentar as barreiras à entrada de novos
concorrentes, o Tribunal do Cade impôs como condição para aprovação do Ato de
Concentração" entre itaú e XP, dentre outras, a obrigação de que a XP não exigisse dos
13 Como as plataformas abertas de investimentos são negócios de dois lados, novos entrantes devem atrair
simultaneamente investidores e ofertantes de produtos de investimentos suficientes para que ambos os
lados tenham interesse em aderir à plataforma (um desses grupos de clientes somente terá interesse em
aderir à plataforma caso haja um número relevante de clientes do outro lado da plataforma). Atingir escala
mínima viável em um mercado de dois lados, assim, é uma tarefa árdua. Vide EVANS, David S.
SCHMALENSEE, Richard. Failure to Launch: Critica! Mass in Platform h'usinesses. Rev[ew of Network
Economics 9.4, P. 1-26, 2010,
14 Art. 13, §21da Instrução Normativa CVM n° 497/2011.
15 "/a]lém das barreiras decorrentes de restrições ao acesso aos ofertantes de produtos de investimento,
também há preocupações em relação aos canais de distribuição. Conforme a instrução realizada pela 5
além da plataforma online, é relevante para a distribuição de produtos de investimento a atuação de Agentes
Autônomos de Investimento (AA) Voto do Conselheiro Relator Paulo Burnier de Azevedo no Ato de
Concentração n° 08700.004880/2017-64 (Requerentes: Itaú Unibanco S.A. e XP Investimentos S.A.), item
2.5.3.
16 Idem, item 2.5.3.
17 Fonte: Valor Econômico, "Associação pede flexibilização de norma", 19 de novembro de 2018. Disponível
em: https://www.valor.com.br/financas/5987899/associacao-pede-flexibilizacao-de-norma..
18 Acordo em Controle de Concentrações no Ato de Concentração n° 08700.004880/2017-64.
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AAIs exclusividade para além dos estritos limites regulatórios. Conforme se depreende
da leitura da cláusula 2.3 do ACC:

2.3.1 A XP Investimentos se compromete a não exigir exclusividade no
relacionamento com os agentes autônomos de investimento com
quem mantém ou venha a manter relação comercial, exceto conforme
previsto em regulamentação aplicável, em especial pela Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários no 497 de 3 de junho de 2011, e
alterações posteriores, [ACESSO RESTRITO]
2.3.1.1 AXP Investimentos se compromete ainda a não criar condições
e/ou incentivos para que um AAI mantenha exclusividade de fato com
a XP Investimentos, não devendo, entre outras condições, [ACESSO
RESTRITO]
2.3.2 AXP Investimentos também se compromete a não exigir dos ,AAIs
tempo mínimo de oermanência e a não fazer uso de orogramas de
incentivos/descontos não lineares que inviabilizem a saída de um
determinado AI, [ACESSO RESTRITO]
2.3.2.2 A contratação na forma do item 2.3.2.1 acima de nenhuma forma
autoriza a XP Investimentos a exigir ou contratar com tais ,AAIs
obrigação de exclusividade, exceto conforme previsto em
regulamentação aplicável, em especial pela Instrução da CVM no
497/2011, e alterações posteriores, [ACESSO RESTRITO]'9

11.

Ou seja, o princípio riorteador do ACC foi permitir o acesso de novos

entrantes aos AAIs, por meio de três vedações: (i) à imposição de exclusividade de fato
ao AAI; (ii) a práticas e incentivos que podem induzir o AAI à exclusividade de fato; (iii) ao
uso de estratégias que visem a desinceritivar ou impedir a rescisão contratual por
determinado AAI. Em suma, ficam vedados atos que inviabilizem a efetiva oportunidade
de migração entre plataformas.

12.

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitaria a XP ao

pagamento de multa e à "abertura de processo administrativo para apuração de infração
à ordem econômica", nos termos da cláusula 5.1 do ACC20, e até ao desfazimento da
operação, nos termos da cláusula 5.621. Mas, apesar desses compromissos, a XP vem

Acordo em Controle de Concentrações no Ato de Concentração n°08700.004880/2017-64. Grifos nossos.
Idem, cláusula 5.1.
21
Cláusula 5.6. "O presente ACC poderá ser revisto pelo Tribunal do cADE, de ofício ou mediante
provocação da Superintendência-GeraL caso fique demonstrado, após o devido processo administrativo
de apuração: (i) que sua aprovação se baseou em informações falsas ou enganosas prestadas por qualquer
19

20
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justamente procurando estender seu direito de exclusividade sobre os AAIs para além
dos limites estabelecidos na regulação setorial impedir sua migração para plataformas
concorrentes, conforme será detalhado a seguir.

III. A XP TEM ADOTADO DIVERSAS ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR
EXCLUSIVIDADE PERPÉTUA E TOTAL SOBRE SUA REDE

13.

Desde a aprovação do ato de concentração, a XP vem acirrando suas

tentativas de impedir negociações de AAIs a ela vinculados com concorrentes, por meio
de três estratégias principais: (i) mecanismos e cláusulas contratuais para desincentivar
a negociação com concorrentes e a migração para outras plataformas; (ii) criação de um
ambiente de ameaças e retaliações contra quaisquer AAIs que se atrevam a negociar
com concorrentes, e (iii) ações judiciais infundadas para causar danos de imagem e
Impedir a migração de AAIs para concorrentes. Cada uma dessas estratégias será
detalhada a seguir.

111.1.

A XP busca impedir negociações com concorrentes por meio de

práticas contratuais

14.

Em 8 de outubro de 2018, o BTG Pactua[ recebeu carta anônima (Doc.

1 - ACESSO RESTRITO) que narrava práticas abusivas da XP contra AAIs, na tentativa de

conquistar exclusividade de fato sobre eles 22• A primeira dessas práticas seria a
concessão/facilitação de empréstimos milionários para suposta expansão dos negócios
do AAI, formalizados por meio de contratos de mútuo contendo cláusulas que
impediriam o pagamento antecipado das parcelas contraídas salvo mediante expressa
concordância da XP. O objetivo desses contratos seria criar um vínculo de dependência
financeira entre AAI e XP, oferecendo um desincentivo à rescisão da relação contratual

das Comprornissárias; ou (ii) que ocorreu o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas
pelas compromissárias. Nos termos do art. 91 da Lei 12529/2011, a aprovação poderá ser revista pelo
Tribunal, de ofício ou mediante provocação da Superintendência -Geral, se ocorrer o descumprimento de
quaisquer das obrigações assumidas ou não forem alcançados os beneffcios visados."
22 Por oportuno, a carta seria "enviada para os membros do conselho do CADE e aos princ1oais concorrentes
da XP',
7
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de distribuição entre XP e AAI; eventuais AAIs que se recusassem a aceitar tal empréstimo
sofreriam represálias.

15.

A carta anônima narra ainda uma segunda prática abusiva: a XP

apresentaria ao AAI um aditivo contratual, simultaneamente ao oferecimento do mútuo,
com cláusulas exigindo que o AAI comunicasse à XP qualquer "pretensão" ou "intenção"
de se vincular a concorrentes da XP - naturalmente em desacordo com eventuais
cláusulas de confidencialidade firmadas pelo AAI com tais concorrentes. Essa pretensão
por si só já ensejaria, a exclusivo critério da XP, o direito de entrar em contato com os
clientes conectados via AAI para informá-los da pretensão de migração do AAI e da
opção de continuarem vinculados à XP.

16.

As novas cláusulas ainda incluiriam previsão que permitiria à XP,

mediante qualquer pretensão do AAI de se vincular a plataforma concorrente, rescindir
o acesso dos AAIs a seus sistemas eletrônicos e se recusar a atender ordens de clientes,
sem nenhum direito de contraditório por parte do afetado, impedindo, assim, que os
AAIs possam exercer regularmente suas atividades pelo simples fato de cogitarem uma
migração de plataforma. Ou seja, os AAIs estariam impedidos de sequer começar uma
negociação de melhores condições contratuais com concorrentes da XP, visto que meros
indícios de que estariam considerando essa possibilidade já permitiriam à XP adotar
medidas gravíssimas contra eles, incluindo o envio de comunicações a seus clientes e o
encerramento total e repentino de sua ligação aos sistemas da XP. Isso na prática
privaria o AAI de poder atender seus clientes, transmitir suas ordens e informá-los de
seus investimentos, ou seja, causaria perda da conexão do AAI com sua própria clientela.

17.

Se comprovados, esse verdadeiro "empréstimo compulsório" com

impossibilidade de pagamento antecipado e as cláusulas contratuais adicionais
estabelecendo penalidades graves à mera consideração de negociação com
concorrentes representariam na prática imposição de exclusividade de fato, em violação
à cláusula 2.3.1.1 doACC.

18.

A gravidade das acusações contidas na carta anônima levou o BTG

Pactua[ a submeter comunicação ao Banco Central do Brasil ("BCB") narrando as práticas
8
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de que tinha recebido notícia, solicitando ao regulador setorial que avaliasse as práticas
e eventuais medidas cabíveis para preservar as condições de concorrência no mercado.
Não obstante, a XP tem continuado a intimidar AAIs que negociem com concorrentes,
conforme será narrado a seguir.

111.2.

A XP rescinde contratos de AAIs que negociem com concorrentes e

adota medidas para causar-Lhes danos

19.

Desde o recebimento da carta anônima, o BTG Pactual. começou a

receber notícias de casos que parecem confirmar as acusações contidas na carta
anônima, e que indicam uma disposição da XP de rescindir contratos com AAIs que se
atrevam a considerar a possibilidade de negociar com concorrentes. Essas notícias têm
transcendido a plataforma BTG Pactual, afetando outras plataformas de investimentos e
indicando uma estratégia disseminada da XP de intimidação e opressão de AAIs.

20.

Não obstante esses rumores, o BTG Pactua[ evidentemente não dispõe

de provas que tratem da negociação de plataformas concorrentes com AAIs. Por esse
motivo, serão expostos a seguir os casos dos quais o BTG Pactua[ efetivamente tem
conhecimento e dispõe de provas, (i) porque é parte envolvida na negociação e (ii)
porque a própria XP trouxe cópias dos processos por ela movidos contra esses AAIs em
sua demanda judicial contra o BTG Pactua[, o que será tratado mais adiante24.

111.2.1. Ocaso One

21.

Em 13 de novembro de 2018, a One Agentes Autônomos de

Investimentos Ltda. ("One") enviou um e-mail para o BTG Pactua[ que parecia confirmar
as práticas abusivas narradas na carta anônima, afirmando ter sofrido distrato unilateral
de seu contrato com a XP por supostas violações contratuais. A One narrou que, após o

23

Doc. 1 [ACESSO RESTRITO].
A ação judicial movida pela XP em face da One se encontra em segredo de justiça, no entanto, a XP trouxe
cópia de parte dos autos na ação judicial movida em face do BTG Pactual, razão pela qual o banco teve
acesso. A ação judicial movida pela XP em face da Cordier teve o pedido de segredo de justiça negado em
11 de janeiro de 2019, razão pela qual o banco também teve acesso.
24
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distrato repentino, a XP havia inviabilizado o seu acesso aos sistemas e enviado
comunicações difamatórias a todos os clientes anteriormente atendidos pela 0ne25. De
novo, criando importante desi.ncentivo à migração dos AAIs, ameaçados de perderem
sua clientela, à qual não mais poderiam informar posições de investimentos, ou cujas
ordens não mais poderiam transmitir.

22.

O motivo alegado pela XP para rescisão da relação existente com os

AAIs seria a existência de "supostas irregularidades". Dentre elas, a XP afirma ser
particularmente "lamentável' que, em 2 de outubro de 2018, o BTG Pactual enviou email à One solicitando suas informações cadastrais (certidões pessoais de sócios e
pessoas jurídicas) 26. A XP considera problemático que "muito embora, por força do
ajustado no Contrato One e da Instrução 497 a One fosse uma AAI exclusiva da XP, ela
já havia se vinculado ao Banco BTG desde o segundo semestre de 2O1827.

23.

A One estava, à época, negociando com a BTG Pactua[ Digital para

passar a distribuir cotas de fundos de investimentos para a plataforma (atividade essa
que não está coberta pela exclusividade regulatória da Instrução Normativa CVM n°
497/11). O distrato unilateral e repentino pela XP levou a One a aprofundar rapidamente
suas tratativas com o BTG Pactua[ para passara atuar para a BTG Pactua[ Digital em 100%
dos produtos, conforme comprova o e-mail apresentado como Doc. 2 - ACESSO
RESTRITO anexo a esta petição.

24.

Ainda que assim não o fosse, é perfeitamente lícito que um AAI opte,

mediante o recebimento de condições comerciais mais favoráveis de um concorrente,
por se desvincular da XP, facultando aos clientes anteriormente por ele atendidos que
acompanhem sua migração ou optem por permanecer na XP, pelos seguintes motivos:

25

Doc. 2 [ACESSO RESTRITO].
Vide Documento 16 anexo ao Doc. 4— petição inicial da XP nos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100,
tramitando perante a 21Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
27 Doc. 4 - petição inicial da XP nos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, par. 46.
26
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(i)

Pela perspectiva regulatória, não há qualquer vedação ao
encerramento de relação previamente existente entre AAI e
plataforma. A Instrução Normativa no 497 da CVM veda apenas a
vinculação simultânea de um AAI a mais de uma plataforma para
distribuição de valores mobiliários28. Em outras palavras, a regulação
impede o PAI de distribuir valores mobiliários, exceto cotas de fundos
de investimentos, simultaneamente para duas plataformas diferentes,
mas não o impede de migrar para outra plataforma caso assim
entenda mais conveniente (sempre respeitando a exclusividade legal).

(ti)

Pela perspectiva contratual, os contratos celebrados entre AAIs e XP
possuem prazo de vigência indeterminado e podem ser denunciados
a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mesmo de forma
imotivada, mediante aviso prévio de 60 dias29. Assim, a opção de um
AAI por denunciar seu contrato e migrar para outra plataforma é um

exercício regular de direito, não uma quebra contratual ou ato ilícito.
(iii)

Pela perspectiva concorrencial, a jurisprudência do Cade reforça que
buscar impedir a denúncia/rescisão de contratos é um
comportamento anticompetitivo que pode configurar imposição de
exclusividade de fato, colocando obstáculo a que um agente aceite
condições contratuais mais vantajosas oferecidas por um concorrente
mais eficiente

Considera-se pró-competitivo que estruturas

contratuais vigentes possam ser alteradas por entradas de novos
concorrentes e outras evoluções naturais de mercado.

28 Vide art. 13 da Instrução CVM n°497/2011.
29 Cláusulas 10.1 e 13.1 do Documento 6 anexo ao Doc. 4 - petição inicial da XP nos autos n° 11265 64 71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Prazo Contratual. 70.1. O Contrato de Distribuição vlgorará por prazo indeterminado, a contar da data de
assinatura do Contrato Específicd'. "Rescisão Imotivada. A Parte que desejar rescindir o Contrato de
Distribuição deverá conceder à outra Parte aviso-prévio de 60 (sessenta) dias, comprometendo-se a
continuar a cumprir, nesse período, suas obrigações. O aviso -prévio deverá ser manifestado por escrito, em
documento e/ou e-mail a ser enviado à outra Parte".
30 "Logo, as penalidades constituem uma prática exclusionária que reduzem a probabilidade de um
[contratante] desligar-se. [ ... ] [Essas restrições] proporcionam reduções no grau de contestação do mercado
downstream [.1 com prejuízos à livre concorrência (e possíveis aumentos de preço ao consumidor final) ou,
em um caso potencialmente mais agudo, a saída de competidores igualmente competitivos e/ou eficientes
do mercado upstream". Voto do conselheiro Fernando de Magalhães Furlan no Processo Administrativo n°
8012.0038051/2004-10 (Representada: Companhia de Bebidas das Américas - Ambev), paras. 252-253.
11
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25.

Não apenas isso, conforme mencionado na seção III, acima, o ACC

celebrado com a XP buscou justamente facULtar que AAIs exclusivos da XP se
desvinculassem de suas obrigações anteriores, ao estabelecer que a "XP Investimentos
também se compromete a não exigir dos AAIs tempo mínimo de permanência e aflão
fazer uso de programas de incentivos/descontos não lineares que inviabiizem a saída
de um determinado AAI' 31 .

26.

Não obstante a legitimidade da negociação com concorrentes, em 11

de dezembro de 2018, a XP ajuizou ação cautel.ar pré-arbitra[ contra a One. Embora tal
ação se encontre em segredo de justiça, a íntegra da decisão liminar proferida em seus
autos foi disponibil.izada publicamente pela própria XP32, o que permitiu seu acesso pelo
BTG PactuaL

27.

Nessa ação (que é uma medida prévia a pleitos indenizatórios e

reparatórios a serem apresentados pela XP contra a One em sede de arbitragem), o MM.
Juízo da ia Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São
Paulo concedeu a medida liminar pleiteada pela XP, determinando que a "One se
abstenha de compartilhar com o Banco BTG ou outro terceiro, ou usar para qualquer
outro fim, qualquer informação confidencial sobre as operações financeiras ativas e
passivas dos clientes da XP'.

28.

A XP solicitou também a quebra do sigilo de comunicações mantidas

em contas de e-mails pessoais de sócios do AAI com quaisquer contas do domínio BTG
Pactua[, por acreditar que tais comunicações poderão fornecer prova da negociação
entre o AAI e o BTG. Tal pedido foi também deferido pelo MM. Juízo de ia Instância.

31 Cláusula 2.3.2 do Acordo em Controle de Concentrações no Ato de Concentração n° 08700.004880/201764.
32 Fls. 240-248 dos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
33 Decisão do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Luiz Felipe Ferrari Bedendi nos autos n° 112657248.2018.8.26.0100, DJe 17/12/2018 (FIs. 246 dos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a
ia Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo);
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29.

O argumento utilizado pela XP (que se repete em outras ações

judiciais) é que o AAI estaria compartilhando informações confidenciais dos clientes da
XP com um concorrente. O fato, no entanto, é que o argumento da XP simplesmente é
utilizado como um pretexto. Não se tratam de clientes unicamente da XP. O AAI detém
estabelecimento e organização empresariais, e, portanto, também clientela. E mesmo
que assim não fosse, foram trocadas com o BTG Pactua[ apenas informações agregadas
e anonimizadas necessárias para a avaliação de uma eventual migração de plataforma34.

30.

A decisão da 21Vara Empresarial e Conflitos e Arbitragem do Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo em Procedimento de Tutela Antecipada movida pela
onipresente XP contra o BTG Pactua[ menciona que (i) "os clientes, como afirmado pelo
próprio BTG, certamente têm vínculo com o AAf 35 ; e que (ii) o MI não revela nas
negociações "quem são seus clientes ou quanto cada um deles tem investido - o que
não poderia, sob pena de cometer crime [e isso ficou claro pela manifestação do B TGJ'.36
Não permitir o fornecimento de dados anoni.mizados de performance comercial como
total de clientes em negociação equivaleria a vedar a possibilidade de migração, pois
não haveria contratante alternativo à XP interessado em algo que não pode conhecer.

31.

A análise dos documentos das ações judiciais contra a One e contra o

BTG Pactua[ revela que a XP tenta imputar como ilegal a simples negociação de um AAI
com outra plataforma. Trata-se exatamente do mesmo propósito das cláusulas impostas
pela XP (denunciadas pela carta anônima) por meio das quais tenta-se impedir que os
AAIs sequer iniciem uma conversa com os concorrentes da XP para analisar eventual
migração, o que caracteriza clara afronta aos termos do ACC.

32.

Não obstante a decisão tenha se limitado a impedir o

compartilhamento de informações confidenciais protegidas por sigilo bancário (além de
34 Vide, sobre a não sensibilidade de informações agregadas e que não permitem a identificação individual
de cada cliente, o Voto do ex-Conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo na Consulta n° 08700.000468/201775, e o voto da conselheira Paula Farani nas Consultas n008700.004009/2018-41, 08700.004010/2018-76,
08700.004011/2018-11 e 08700.004012/2018-65
11 Decisão de fLs. fls 925 e 926 do Doc. 4 - Cópias Integrais dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100,
tramitando perante a 21Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Idem.
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determinar a quebra do sigilo de comunicações pessoais), o BTG Pactua foi informado
pela One que a XP teria emitido comunicado (Doc. 3 - ACESSO RESTRITO`) a todos os
clientes que largamente extrapola o objeto da liminar concedida, causando danos
evidentes à reputação da One: mais um desincentivo poderoso para os AAIs que
considerem rescindir sua relação com a XP, indicando o dano à imagem e o longo litígio
que aguarda aqueles que eventualmente se atreverem.

111.2.2. O caso Cordier

33.

Em 4 de dezembro de 2018, a XP decidiu rescindir seu contrato com a

CDR Agentes Autônomos de Investimentos ("Cordier") de forma repentina, logo após a
realização de uma reunião com representantes da Cordier na sede da XP, por meio de
comunicação que invocava o direito de rescisão por justa causa, sem, contudo, indicar
os motivos que levaram a essa prerrogativa38.

34.

[ACESSO RESTRITO].

35.

Ao juízo, a XP posteriormente revelou que a rescisão foi também

motivada por negociação de condições comerciais, iniciada em outubro de 2018, por
meio da qual a Cordier avaliava a possibilidade de migrar para a BTG Pactual Digital39 .
Essa decisão foi tomada mesmo diante da ausência de violação contratual ou regulatória
no recebimento ou negociação de proposta de plataforma concorrente.

36.

Em 11 de dezembro de 2018, a XP também apresentou requerimento

de tutela cautelar contra a Cordier, que tramitava em segredo de justiça até 11 de janeiro
de 2019, quando o MM. juízo de 11instância entendeu não haver motivo para
manutenção do sigilo. Essa ação, semelhante à da One (embora não inclua o pedido de
quebra do sigilo de comunicações ou tenha natureza pré-arbitral), solicita que a Cordier

11 Embora

juntado a fls. 670-671 dos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esse documento específico encontra-se sob
segredo de justiça, motivo pelo qual deve ser mantido de acesso restrito.
38 Fls. 151 a 153 do Doc. 4 - petição inicial da XP nos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando
perante a 21Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, paras. 34 e seguintes
39 Doc. 4 - petição inicial da XP nos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, paras. 34 e seguintes
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seja impedida de compartilhar ou usar as informações de seus clientes a que teve acesso
no curso de sua atuação como AAI.

37.

Tal pedido foi apenas parcialmente deferido, também em 11 de janeiro

de 2019, tendo a decisão esclarecido que, caso o cliente da Cordier tenha concordado
expressamente com a migração de plataforma, é permitido ao AAI que utilize suas
informações, de forma a garantir a adequada administração dos investimentos do cliente
migrado.

38.

A petição iniciar apresentada pela XP ao Poder Judiciário em face da

Cordier tenta retratar como "violação às regras do Contrato de Distribuição" a existência,
em julho de 2018, de uma negociação entre BTG Pactual e Cordier. Como prova da
existência dessa negociação à época, a XP apresenta ao Poder Judiciário uma
apresentação de PowerPoint40 contendo a proposta de remuneração e conversão de
clientes atendidos pela Cordier para a plataforma BTG Pactual. Além de, novamente, a
XP tentar imputar como ilícita (ou justa causa) a simples negociação com outra
plataforma, ela também retrata como violação contratual por parte do AAI a negociação
que abrange, inclusive, produtos não previstos pela exclusividade regulatória:

° Fis. 116-123 do Doc. 6 —Cópias Integrais dos Autos n° 1128378-21.2018.826.0100.
15

gcalaw.com.br

G CP1

VERSÃO PÚBLICA
Figura 1 - Trecho do Doc. 6
APLICAÇÃO
Crédito Privadr,
- Mercado Primário; mais de 3 ofertas isentas por mês
- Time dedicado com 3 pessoas para cobertura dos
produtos do mês (XP coordenador ou não)

Fundos e Previdência
- Mais de 400 fundos de investimento
- Time dedicado com 5 pessoas para atendimento
Mais de 50 fundos de previdência
- Praticamente 100% dos negócios são realizados
via sistema (adesão ou portabilidadeonfine) com
prazo total de 15 dias úteis
- Time dedicado com 5 pessoas para suporte ria XP

- Mercado Secundário: mais de 30 de contratos de
marketmakere plataforma com aproximadamente
papéis com preço firme ao Longo do dia,
independente do volume e spread máximo de
compra e venda
- Time dedicado com 5 pessoas de atendimento
para saida no mercado secundário e relatórios para
salda de clientes com ágio

ao

- Plataforma onfine de aplicação e resgates corri
sistema push para mobiles
- Eventos de relacionamento direto com os fundos
proporcionados pela XP
Renda Variãvet
- Homebroker disponivet para mobiles e com
sistema push
- Cotizador para agilidade ria precificação em
escala de produtos estruturados
- Marketplace para seguir carteiras recomendadas
Equipe de research para varejo e relatórios de
suporte
- Arena do Investidor com salas de daytrade, dólar
e índice

39.

Seguro de Vida
- Parceria com Prudential e Mongeral
- Adesão ontine e aparece na carteira da XP
- Time dedicado ao backotfice e suporte

Platalorma Cliente
- Plataforma disponibiliza cotizador de carteira
-Aplicativo mobile 'Minha Carteira'

Obviamente, a negociação prévia à rescisão contratual com a XP entre

AAI e BTG Pactual não é ilícita, tampouco contrária à regulação do setor. A obrigação de
exclusividade prevista na Instrução Normativa CVM no 497/2011 restringe-se à
contratação dos agentes para negociação de valores mobiliários, tão somente. Por outro
lado, mesmo sobre os produtos abrangidos pela exclusividade, não há qualquer óbice
para que o agente negocie migração para outras plataformas a respeito de novas
oportunidades comerciais.

40.

A própria XP parece ter ciência de que a negociação entre BTG Pactua[

e XP não configura violação à exclusividade regulatória, pois, ao apresentar denúncia
perante a CVM contra a Cordier por supostas violações à Instrução n° 497, em 10 de
dezembro de 2018 (após a rescisão contratual), a XP não faz qualquer menção a uma
suposta violação do dever de exclusividade41.

41

Fis. 105-115 do Doc. 6 - Cópias Integrais dos Autos n° 1128378-21.2018.8.26.0100.
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41.

Ao rescindir o contrato com a Cordier, em 4 de dezembro de 2018, a

XP alegou suposta justa causa, mas sem sequer especificar à Cordier os motivos que
levaram a isso, mencionando apenas "recentes fatos apurados"42 . Já na denúncia à CVM,
a XP afirma categoricamente que rescindiu o contrato devido aos indícios de
irregularidades relacionadas a suposto exercício de atividade de AAI por indivíduos não
cadastrados como tal43

-

irregularidades essas que, caso comprovadas, não deixam de

ser um descum primento de obrigação regulatória da própria XP (considerando seu dever
de fiscalização em relação aos AAIs a ela vinculados W)• Ao Poder Judiciário,
contraditoriamente, constrói uma narrativa em que essas supostas irregularidades
seriam apenas marginais ao

"golpe arquitetado em conjunto com o BTG' 45 para

supostamente desviar clientes da XP.

42.

Ou seja, a XP qualifica como "golpe" qualquer movimentação pelos

seus AAIs visando à discussão e negociação com plataformas digitais concorrentes,
pretendendo, assim, aprisionar os AAIs e, em último grau, os clientes. Ao fazê-lo, a XP
parece desconhecer que não é possível haver migração forçada de clientes entre
plataformas sem o expresso consentimento do cliente afetad046. Ou seja, uma vez que
um AAI opte por trocar de plataforma, cabe unicamente ao cliente a decisão de
acompanha-to na migração ou de permanecer na plataforma anterior.

42

Fls. 148-160 do Doc. 4 - Cópias Integrais dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a
2a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
43 Item 2.v de fls. 109 do Doc. 6— Cópias Integrais dos Autos n° 1128378-21.2018.8.26.0100.
44 Uma vez que AAIs atuam na condição de prepostos das instituições às quais são vinculadas, a regulação
setorial exige que a instituição fiscalize o exercício das atividades pelos AAIs a ela vinculados. Vide Art. 14
da Instrução Normativa CVM n° 497: "Art. 14 Incumbe à instituição integrante do sistema de distribuição

verificara regularidade do registro dos agentes autônomos de investimento por ela contratados e formalizar,
por meio de contrato escrito, a sua relação com tais agentes autônomos de investimento
45 Fls. 4 do Doc. 6 - Cópias Integrais dos Autos n° 1128378-21.2018.8.26.0100, par. 14.
46 Isso porque o vínculo entre plataforma e cliente se inicia com o cadastramento feito pelo cliente, em
próprio nome, no site da plataforma. O AAI não pode realizar esse cadastro em nome do cliente, tampouco
migrar posições de investimentos entre plataformas, sem o consentimento ou contra a vontade do cliente.
O próprio trecho da proposta apresentada pelo BTG Pactua[ à Corider deixa claro que a decisão de migração
dos investimentos é sempre do cliente: "As Partes concordam que a migração das posições de investimento
ora mencionadas depende da concordância dos respectivos Clientes" (El. 115 do Doc. 4 - Cópias Integrais
dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara Empresarial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo).
17
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43.

A realidade dos casos Cordier e One é que a XP vem procurando passar

uma mensagem clara aos AAIs: as consequências de querer se desvincular da plataforma
serão graves, devendo o AAI estar disposto a enfrentar uma dura batalha perante a CVM,
o Poder Judiciário e câmaras arbitrais, sem mencionar os atos praticados pela XP perante
os clientes47.

44.

Essas estratégias de intimidação e difamação de AAIs que se atrevam

a negociar a distribuição de produtos não-exclusivos para concorrentes e a considerar
migrar de plataforma são, também, infrações à cláusula 2.3.1.1 do ACC, uma vez que
criam desincentivos para que os AAIs considerem a possibilidade de negociar possíveis
condições de migração com o BTG Pactual Digital,na prática, resultando na manutenção
de uma relação de exclusividade de fato com a XP.

111.3.

A demanda contra o BTG Pactuai e a medida Liminar com propósito

de impedir a concorrência

45.

Em 11 de dezembro de 2018, a XP ajuizou açãojudicial perante o Poder

Judiciário do Estado de São Paulo requerendo medida liminar inaudita altera pars para
impedir o BTG Pactua[ de,

"por qualquer meio", "abordar os Mis vinculados à XP' 8 . A

XP alega nessa ação, em síntese, que (i) o BTG Pactual estaria se utilizando de
informações confidenciais obtidas no curso de tentativa de IPO da XP para copiar seu
modelo de negócios, identificar e abordar os AAIs vinculados à XP; (ii) seria ilícito ao BTG
Pactua[ oferecer condições comerciais mais favoráveis para incentivar AAIs a migrarem
de plataforma; e (iii) o BTG Pactua[ estaria estimulando os AAIs a divulgarem informações
confidenciais de seus cliente549. Além de realizar tal acusação perante o Poder Judiciário,

47

Ao fazê-lo, a XP enfatiza seu amplo poder econômico e capacidade de financiar batalhas em múltiplas
frentes contra um determinado AAI, que evidentemente não tem a mesma capacidade financeira que a
plataforma, e assim sofre impactos profundos sobre sua atividade.
48 Requerendo ainda prazo adicional de 30 dias para emendar sua petição inicial e apresentar versão integral
de seus pedidos (vide Doc. 4 - petição inicial e anexos)
49 Em 17/12/2018, o MM. Juiz de Direito da 21Vara Empresarial deferiu a medida liminar nos exatos moldes
pleiteados pela XP. Em 11 de janeiro de 2019, o MM. Juiz de Direito da 21Vara Empresarial reconsiderou
parcialmente a decisão que deferiu a antecipação de tutela, para alterar sua configuração anterior, que
passou a proibir o BTG Pactua[ de (i) abordar, por iniciativa própria, os AAIs vinculados à XP; (ii) solicitar
informações consideradas "confidenciais dos clientes" da XP, incluindo quaisquer informações agregadas
de número de clientes e volume de investimentos; (iii) fornecer quaisquer estímulos para que o AAI migre
18
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a XP fez questão de divulgar para a imprensa a notícia de que "o BTG teria utilizado as
informações confidenciais a que teve acesso [durante o 1 P0] para estruturara plataforma
BTG Pactual Digital, concorrente da XP'. A finalidade parece ser clara de prejudicar a
reputação deste último5°

46.

Os aspectos privados das acusações levadas pela XP ao Poder

Judiciário serão debatidos no foro adequado. Entretanto, como prova da má fé
concorrencial da XP, é instrutivo notar que a alegação de uso de informações
confidenciais já foi reconhecida pelo próprio juízo como absolutamente sem
fundamento pelo juízo. Segundo a XP, o BTG Pactua[ teria utilizado informações
confidenciais recebidas na condição de intermedi.ador do processo de abertura de
capital da XP, que relevavam a identidade de todos os agentes autônomos vinculados à
sua plataforma. Após os esclarecimentos prestados pelo BTG, ojuízo concluiu que a lista
de agentes vinculados à XP, outrora reputada de "sigilosa" e "estratégica" é, na realidade,
divulgada ao público por exigência da CVM, conforme arts. 16e 19, VIII, "c" da Instrução
Normativa CVM n° 497/2011. Confira-se:

1 - Utilização de informações confidenciais adquiridas pelo BTG
durante o processo de abertura de caøital cia XP
De fato, inexistem elementos suficientes a apontar que o BANCO haja
se valido de dados e elementos confidenciais para ala vancar o
desenvolvimento de sua plataforma digital de corretagem de valores
mobiliários e outros investimentos. Tanto que a principal informação a relação completados agentes autônomos de investimento -pode ser
extraída de site público, como se verifica a fis. 434/566 "

clientes entre plataformas. Ainda que tendo abrangência mais restrita do que a configuração inicial da
medida liminar, é evidente que a sua nova configuração também impede o BTG Pactua[ de concorrer, uma
vez que o impede de tomar qualquer iniciativa na negociação com os AAIs, o proíbe de avaliar a capacidade
de geração de receitas de um novo Ml (o que significa impedir sua contratação, na impossibilidade de se
conhecer o valor do negócio), e ainda veda o fornecimento de qualquer estímulo para conquistar clientes,
que é, como sabido, o objetivo principal da concorrência legítima.
50 Vide Valor Econômico, 14.12.2018, "XP acusa BTG de usar informações sigilosas". Disponível em
https://www.valor.com.br/financas/6025867/xp-acusa-btçi-de-usar-informacoes-siçilosas. Acesso em
18.12.2018. Vale destacar que as acusações da XP foram primeiro publicadas pelo Valor Econômico em
14.12.2018, quando a ação judicial ainda tramitava em segredo de justiça e era desconhecida pelo BTG
Pactual. Evidente, assim, a estratégia multimídia adotada pela XP com finalidade de difamação de seus
concorrentes.
51 Fls. 924 do Doc. 4 - Cópias Integrais dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 2
Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
19

gcalaw.com.br

G CP1

VERSÃO PÚBLICA
47.

Discussões privadas a parte, o fato é que o pedido liminar inicialmente

solicitado pela XP e em parte deferido pelo Poder Judiciário tem um evidente caráter
anti.competitivo que deve ser analisado pela SG enquanto parte da estratégia mais
abrangente da XP de buscar impedir novos entrantes e prejudicar a atuação normal das
atividades dos seus concorrentes, principalmente de um entrante que tenta se consolidar
entre AAIs.

48.

O BTG Pactua[ não está utilizando informações confidenciais obtidas

no âmbito do IPO da XP, tampouco induzindo AAIs a violarem a confidencialidade de
dados e movimentações financeiras de clientes da XP. No que se refere especificamente
às informações financeiras transmitidas pelos AAIs, tratam-se de informações agregadas,
sem identificação, sobre o portfólio de clientes do AAI, como "total de volume [de
recursos] administrado" e "número de clientes ativos" 52, como se pode constatar do
Questionário para Agentes Autônomos padrão, submetido pelo BTG Pactua[ aos agentes
autônomos":
Figura 2 - Trecho do Doc. 4

8.Total ia volurne adm1bPadoaba~ e W1de volume que a empresa espera adnwusir no(s) pxno(e) 1 e 3.
o(s), incltâido ~
prnado de deies pa os rsspectvos pedodos,
TOTAL. VOLUME AM s 50011M - VO~ FUTURO IBI

9.N(.vnero de cientes

egroe aegwido _,00a do h~

80 CLIENTES

49.

Essas informações são necessárias para que o BTG Pactual possa

formular proposta comercial atendendo a um critério de racionalidade econômica, já
que é necessário conhecer a dimensão das atividades exercidas por cada MI para
definição das principais bases da negociação. Impedir essa análise é inviabilizar um
processo de negociação para migração do AAI para outra plataforma. E é exatamente o
que a XP quer. Como já destacado no parágrafo 29 (acima), a decisão da 21 Vara

52

Fls. 142/145 do Doc. 4 Cópias Integrais dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a
vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
51 Vale ressaltar que informações dessa mesma natureza - isto é, indicação do número de clientes e
patrimônio total sob custódia - são divulgadas ao público pela própria XP pela internet (com a diferença de
que se tratam de dados globais sobre sua plataforma digital), bem como por diversos AAIs a ela vinculados,
que o fazem com intenção de promover as suas atividades para terceiros. Isso novamente demonstra a
Inconsistência das alegações da XP e a verdadeira finalidade da medida judicial.
a
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Empresarial e Conflitos e Arbitragem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
Procedimento de Tutela Antecipada movida pela XP contra o BTG reconhece esses
fatos.54

50.

A acusação que assume a maior dimensão concorrencial é a que busca

retratar como concorrência desleal as iniciativas do BTG Pactual de captar AAIs
anteriormente vinculados à XP. Segundo a XP, "[n]ão satisfeito em interferir nos
contratos vigentes entre XP e seus AA/s, o Banco BTG paga a eles para que estimulem os
clientes da XPa romperem seus contratos e mudarem de corretora" 55. A lógica da XP por
detrás dessa acusação é tentar minar a simples concorrência pelos AAIs. Conforme ela
própria, a única concorrência legítima é aquela que não procura interferir com o
funcionamento da XP: "[a]o invés de mostrar serviço ao mercado e, a partir daÈ montar
sua própria rede de AA/S e clientes, o Banco BTG optou por assediar os profissionais que
já estavam vinculados à XP156.

51.

Ao contrário do que a XP alega ao Poder Judiciário, no entanto, não

existe nenhuma ilicitude na apresentação de propostas comerciais aos AAIs pelo BTG
Pactual, inclusive mediante o oferecimento de incentivos financeiros: a análise conduzida
pela Superintendência-Geral neste ato de concentração revelou que essa prática é
disseminada no mercado, diante do custo de oportunidade representado pela migração
de uma plataforma dominante para um novo entrante57 .

54

Fls. 925 e 926 do Doc. 4 - Cópias Integrais dos Autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante
a 2a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
11 Doc. 4 - petição inicial da XP nos autos n° 1126564-71.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21Vara
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Pauto, par. 30.
56 Idem, par. 26.
57 "A empresa ainda afirmou que encontra dificuldades para o estabelecimento de sua rede pois hoje muitas
corretoras estariam praticando o "adiantamento da futura receita aos AA/s, isto é, pagamento de luvas aos
AA/s para que se vinculem à corretora f...J Os AA/s são remunerados exclusivamente por comissionamento,
ou seja, recebem fees por volume captado para a corretora com que trabalha, sem remuneração fixa. Assim,
a remuneração desses agentes está intimamente relacionada com o volume de negócios que a plataforma
proporciona [..] Como dependem do volume de negócios captados. vincular-se a outra corretora - e abrir
mão do vínculo com a XP - representa um custo de oportunidade muito elevado, considerando o volume
de negócios gerado pela XP, decorrente da sua larga vantagem no mercado em relação aos demais
concorrentes". Anexo ao Parecer 24/2017/CGM2/SGA1/SG;" paras. 207-209
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52.

E, conforme já explicado no item 111.2 acima, a migração de AAIs entre

plataformas é permitida pela perspectiva regulatória58 e contratual59, sendo inclusive
incentivada pela perspectiva concorrencial: é concorre ncia[mente benéfico que um novo
entrante procure oferecer condições comerciais mais favoráveis às anteriormente
vigentes no mercado6° - ainda que seja necessário, para o aceite, a rescisão de contratos
anteriormente vigentes - como no presente caso, em que a regutação setori.al exige a
desvinculação do agente da XP para que ele possa aceitar uma proposta de outra
instituição que se refira a distribuição de valores mobiliários que não fundos de
investimento.

53.

Note-se que a lógica do ACC é exatamente permitir a migração de AAIs

entre plataformas. A cláusula 2.3.1 do ACC estabeleceu que "[a] XP Investimentos se
compromete a não exigir exclusividade no relacionamento com os agentes autônomos
de investimento com quem mantém ou venha a manter relação comerciat exceto
conforme previsto em regulamentação aplicável', e a "não criar condições e/ou
incentivos para que um AA/ mantenha exclusividade de fato com a XP Investimentos"61 .
A cláusula 2.41, no mesmo sentido, estabelece que "A XPlnvestimentosse compromete
a disponibilizar em seu sítio eletrônico instruções claras e detalhadas de como um cliente
deve proceder para transferir a custódia de um determinado produto de investimento
das Plataformas XPpara uma corretora ou plataforma concorrente [ ... ]".

54.

Somente pode haver algum questionamento de ato de concorrência

desleal, tal como o imputado pela XP ao BTG Pactual, quando um terceiro incentiva uma
das partes do contrato a cometer ato ilícito. Não há qualquer ilicitude no fato de o BTG
Pactua[ oferecer condições comerciais vantajosas para os AAIs que acabem por leva-tos

58 Uma vez que a Instrução Normativa n1497/11 da CVM veda apenas a prestação concomitante de serviços
de distribuição de valores mobiliários a duas instituições diferentes. Não há, contudo, óbice para que a
relação vigente com determinada instituição seja rescindida, com o estabelecimento de uma nova relação
com outra instituição.
59 Dado que os contratos entre XP e AAIs são celebrados por prazo indeterminado com possibilidade de
rescisão unilateral imotivada por qualquer uma das partes (desde que respeitado o prazo de aviso prévio).
° Vide voto do conselheiro Fernando de Magalhães Furlan no Processo Administrativo n°
8012.0038051/2004-10 (Representada: Companhia de Bebidas das Américas - Ambev), paras. 252-253.
61 Vide cláusula 2.3.1 do Acordo em Controle de Concentrações no Ato de Concentração n°
08700.004880/2017-64.
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à decisão de rescindir seus contratos com a XP (rescisão que é necessária para respeitar
a exclusividade regulatória prevista na Instrução Normativa CVM n° 497/2011)1
. O que
a XP tenta configurar como ato ilícito é simplesmente a concorrência do BTG Pactual.
para atrair AAIs para sua plataforma.

55.

Tanto é que, ao contrário do que alegado pela XP ao Poder Judiciário,

o BTG Pactual não está focando seus esforços em migrar AAIs vinculados à XP. O fato de
que a concorrência do BTG Pactua será sentida com maior força pela XP é apenas uma
consequência de sua própria dominância no vínculo com 80% desses agentes; ainda
assim, o BTG Pactua[ está negociando com AAIs vinculados a outras instituições, como
[ACESSO RESTRITO].

56.

Contudo, ao retratar a concorrência do BTG Pactua[ como incentivo ao

descumprimento contratual, e subsequentemente solicitar ao juízo que determine "que
o Banco B TG se abstenha de abordai de qualquer forma ou por qualquer meio, os AA/s
vinculados à XP estimulando-os, financeiramente ou por qualquer outra forma, a
descumprir os contratos por eles firmados com a XP, sob pena de multa /..J', a XP está
solicitando provimento liminar que transcende qualquer suposto abuso de uso de
informações confidenciais de que acusa o BTG Pactua[ (e que efetivamente sequer
ocorreu), chegando a solicitar medida que proíbe completamente o BTG Pactua[ de
proativamente buscar qualquer contato tendente ao estabelecimento de relações
comerciais com seus AAIs. Em suma, o que a XP quer é que o BTG seja impedido de
concorrer com ela por seus AAIs.

57.

É evidente o caráter anticompetitivo da demanda apresentada pela XP,

que tenta impedir um concorrente de abordar os AAIs a ela vinculados, em mais uma

62

Não há aqui qualquer ilicitude no fato de o BTG Pactua[ fornecer incentivos para que AAIs rescindam seus
contratos com a XP, até porque estes preveem expressamente esta possibilidade. Vide AZEVEDO, Antonio
Junqueira de. Diferenças de natureza e efeitos entre o negóciojur[dico sob condição suspensiva e o negócio
jurídico a termo inicial. A colaboração de terceiro para o inadimplemento de obrigação contratual. A
doutrina do terceiro cúmplice. A eficácia externa das obrigações. In. Estudos e Pareceres de Direito Privado
- São Paulo: Saraiva, 2004, p. 217. No mesmo sentido: "O fundamento para a responsabilização do terceiro
que contribui para o inadimplemento contratual está na prática de ato ilícito." (MARTINS, Camila Rezende.
O principio da relatividade dos contratos: a responsabilidade do terceiro que contribui para o
inadimplemento contratual 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 143).
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tentativa de conquistar para si exclusividade de fato sobre esses agentes e impedir sua
migração entre plataformas, em violação à cláusula 2.3.1.1 do ACC.

IV. A CONDUTA DA XP É UMA VIOLAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
NO ACC CELEBRADO COM O CADE

58.

Conforme já exposto anteriormente, em março de 2018, a XP e o Itaú

assinaram com o Cade um ACC que estabelece as condições que devem ser observadas
para aprovação da entrada do Itaú no capital social da XP. O objetivo do ACC é mitigar
os incentivos para adoção de comportamentos abusivos por parte da XP,
particularmente aqueles que possam prejudicar a entrada de novos concorrentes.

59.

Dentre as condições nele impostas, conforme exposto na seção II,

acima, estão as obrigações de (i) não impor ou exigir obrigações de exclusividade aos
AAIs vinculados à XP para além dos estritos limites permitidos pela regulação do setor
(Instrução Normativa CVM n° 497/2011), de (ii) evitar medidas que possam ser
entendidas como imposição de exclusividade de fato, e de (iii) não impor obstáculos à
rescisão contratual de AAIs, sob penalidade de pagamento de multa e abertura de
processo administrativo para apuração de infração à ordem econômica.

60.

Os atos descritos nesta petição são uma violação clara e direta a essas

obrigações: a XP está adotando uma série de estratégias para garantir para si
exclusividade de fato sobre os AAIs, desde constrangimentos contratuais até medidas
judiciais. A XP também tenta imputar, perante o Poder Judiciário, a pecha de ilícitos e
anti.competitivos aos incentivos fornecidos por terceiros para motivar os AAIs a optarem
pela rescisão das obrigações de exclusividade vigentes (um direito contratualmente
assegurado), de forma contrária à cláusula 2.3.2 do ACC. A XP está ainda procurando
impedir qualquer tratativa entre AAIs e concorrentes, mesmo tratativas sobre produtos
que não se enquadrem na definição de valores mobiliários, ampliando assim as
obrigações de exclusividade para além dos limites regulatórios.

61.

O próprio provimento liminar solicitado pela XP ao Poder Judiciário,

ao exigir que o BTG Pactuai. "se abstenha de abordai de qualquer forma ouporqua/quer
24
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meio, os AA/s vinculados à XP estimulando-os, financeiramente OU por qualquer outra
forma, a descumprir os contratos por eles firmados com a XP163 é uma tentativa de
conquistar exclusividade de fato sobre os AAIs, ao impedir concorrente de abordá-los,
afigurando assim uma violação à cláusula 2.31 do ACC.

62.

Essas violações ensejam a necessidade de abertura de procedimento

para apurar os indícios de descumprimento dos compromissos assumidos, nos termos
do art. 91 da lei n° 12.529/1164, com subsequente aplicação das penalidades previstas na
cláusula 5.1 do ACC, e também de abertura de processo administrativo para apurar as
infrações à ordem econômica cometidas pela XP.

63.

[ACESSO RESTRITO]:

[ACESSO RESTRITO]

64.

O BTG Pactua[ entende que as condutas narradas nessa petição, bem

como outros atos praticados pela XP, também constituem ilícitos concorrenciais, nos
termos da Lei 12.529, independente da configuração ou não de violação ao ACC
celebrado com o Cade por conta da operação com o Itaú. Por essa razão, o BTG Pactua[
tem a intenção de trazer oportunamente relato dessas práticas a fim de embasar
processo administrativo autônomo para apuração dessas condutas.

V. CONCLUSÃO

65.

Com base no exposto, diante dos indícios de descumprimento das

cláusulas 3.2.1 e 3.2.2 do ACC celebrado pela XP com este Cade, o BTG Pactua[
respeitosamente solicita:

63

Doc. 4 - petição inicial da XP rios autos n° 112656471.2018.8.26.0100, tramitando perante a 21vara
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, p. 20 (pedido (i)).
64 Art 91. A aprovação de que trata o art. 88 desta Lei poderá ser revista pelo Tribunal, de ofício ou mediante
provocação da Superintendência-Geral, se a decisão for baseada em informações falsas ou enganosas
prestadas pelo interessado, se ocorrer o descumprimento de quaisquer das obrl,gações assumidas ou não
forem alcançados os benefícios visados.
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a) Que seja instaurado procedimento de apuração dos indícios de descumprimento
de ACC, [ACESSO RESTRITO], com eventual revisão da aprovação deste ato de
concentração, nos termos do art. 91 da Lei n° 12.529/11;
b) Que sejam aplicadas as penalidades previstas na cláusula 5.1 e 5.6 do ACC à XP,
tendo em vista o descumprimento das obrigações assumidas;
c) Que seja instaurado processo administrativo para apuração das infrações
cometidas pela XP, nos termos dos arts. 69 e seguintes da Lei n° 12.529/11.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019.
Leonor Cordová

Ricardo Motta

OAB/SP 233.058 JULIA

OAB/SP 290.059

KRE 1 N
JuUa Krein
OAB/SP 406.858
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PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento, BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade com sede na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3.477, São Paulo - SP, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 30.306.294/00145 (doravante denominada "Outorgante"), neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social, nomeia e constitui os advogados (a) MAURO GRINBERG, brasileiro, casado, inscrito na
OAB/SP 21,734-B; (b) LEONOR AUGUSTA GIOVINE CORDOVIL, brasileira, casada, inscrita na
OAB/SP 233,058; (c) KAREN CALDEIRA RUBACK, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP 313.727;
(d) RICARDO CASANOVA MOTTA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP 290.059; (e) BEATRIZ
MALERBA CRAVO, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP 297.077; (f) LUDMILA SOMENSI,
brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP 323.978; (g) BERNARDO RODRIGUES VELOSO LEITE,
brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP 327.397; (h) DANIEL TOBIAS ATHIAS, brasileiro, solteiro,
inscrito na OAB/SP 319.557; (i) PALOMA CAETANO SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita
na OAB/SP 381.420; (j) JESSICA RIBEIRO FERREIRA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP
368.202; e (k) JULIA KREIN, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP 406.858, todos integrantes do
escritório GRINBERG CORDOVIL ADVOGADOS, com sede na Alameda Santos, 787, 81andar, na
cidade de São Paulo, SP, CEP 01419-001, seus bastantes procuradores (doravante denominados
"Outorgados"), para, em nome da Outorgante, conjunta ou individualmente, representá-la
perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como quaisquer órgãos
relacionados ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, podendo apresentar
representações, requerimentos e informações, prestar declarações, efetuar pagamento de taxas,
cumprir exigências, negociar e assinar acordos, representar a Outorgante em processos
administrativos, inquéritos e procedimentos preparatórios de inquéritos, bem como praticar todo
e qualquer ato que seja necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato,
especificamente relacionado ao ato de concentração n° 08700.004431/2017-16, e demais
processos e apartados a ele relacionados.
Os Outorgados poderão substabelecer esta procuração para terceiros, com ou sem reserva de
poderes.
Esta Procuração permanecerá em pleno vigor e efeito até que seja revogada por escrito pela
Outorgante.
Em testemunho do que a Outorgante assina esta Procuração em São Paulo, no dia 22 de janeiro
de 2019.
Banco BTG PactuatS.A.

aYe FprnafldO Barrett
procurador

Cardina Cur Maia Costa
procuradora

IROCURAÇÃO A

JUDICIA ET EXTRA

Pela presente procuração, BANCO BTG PACTUAL S.A., com sede na Praia de Botafogo,
501, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n 30.306.294/0001-45 doravante denominada
Outorgante", neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeia e constitui seus
bastantes procuradores com amplos poderes, em conjunto ou separadamente,
independentemente da ordem de nomeação, os advogados CAROLINA CURV MAIA
COSTA, brasileira, casada, advogada, portadora do RG n 008.340.5928

-

DETRAN, OAB/RJ

no 126.909 e inscrita no CPF/MF sob o n0002.648.017-4 1; FERNANDA GAMA MOREIRA
JORGE, brasileira, solteira, advogada, portadora do R0n012.689.15221PP/RJ,OAB/RJ n°
149.579 e inscrita no CPF/MF sob o n o 092.517.727-03; BRUNO DUQUE HORTA
NOGL1 EIRA, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RO n° M

-

8036395 SSP/MG,

OAB/SP n° 232.560, CPF rin 284.954.908-89; FERNANDA ORTIZ SILVA, brasileira,
casada, advogada, portadora do RG n°36.196.196-0

-

SSP/SP; °ABSP n°270.699 e inscrita

no CPF/MF sob o n° 324.647.558-00; GABRIEL FERNANDO BARRETTI, brasileiro,
solteiro, advogado, portador do RG n°354.388-55. OAB/SP n°258.920 e inscrito no CPF/MF
sob o n° 315.565.168-78; NANDIKESII AN1LKUNIAR DIXIT, brasileiro, advogado,
casado, portador do RG n°281.569.30-7, OAB/SP n°203.968 e inscrito no CPF/MF sob o n°
265.991.998-44; FELIPE Ai'DREU SILVA, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG
43.507.918-9, CPF 364.667.688-48 e OAB/SP 306.631, FERNANDO RAYMUNDO VI LA
MAGNO. brasileiro, casado, advogado, portador do RG 38086738-2 SSP/SP, CPF
7052516] 1-04 e OAB/SP 221374 e PEDRO BRUN1NG DO VAL, brasileiro, casado,
advogado, portador do RU n° 32.378.736-8 —SSP/SP, OAB/SP n° 235.108 e inscrito no
CPF/MF no 298,291.138-84; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, com
endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 03477, 12° andar, a quem confere todos
os poderes da cláusula ad judicia et extra e ainda os poderes especiais para fim de representar
a Outorgante perante o foro cm geral, podendo defendê-la, propor e variar de ações de toda
natureza, atuar como preposto, interpor recursos a todas as instâncias superiores, firmar
compromissos e quaisquer outros incidentes processuais ou administrativos, inclusive, mas
não se limitando, exceções de suspeição ou impedimento, confessar, receber intimações e
citações, desistir, renunciar ao direito que se funda a ação, transigir, dar e receber quitação,
fazer levantamento de valores e guias, representá-la como depositária de bens, solicitar
certidões, requerer quitação, atestados e a expedição de ofícios, requerer perícias, medidas
preventivas ou reparatórias. atuar perante cartório de notas, títulos e documentos, pessoas
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naturais e geral de imóveis, enfim praticar lodos os atos necessários perante quaisquer
repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais e órgãos da administração pública direta
e indireta, ao bom e fiel desempenho da presente procuração, inclusive substabelecer, sempre
em conjunto de 2 (dois) procuradores, os poderes aqui conferidos e, de modo geral, praticar
todos os demais aios que forem necessários para o fim supra, por tempo indeterminado e,
especiíicamente, para fim de defender seus interesses.

São P ulo, 3 de outubro de 2017.
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Oswaldo de Assis Filho
Diretor Executivo

PROCURACÃO
GERAL

OUTORGANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, 50 e 60 andares, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
30.306.29410001-45 (OUTORGANTE"), neste ato representado por seus Diretores Estatutários, na forma de seus
atos constitutivos.

OUTORGADOS

GRUPO A: ALAN HAIDINGER RAMOS, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade no 112615455,
IFP/RJ e CPF no 016.817.997-07; ALESSANDRA GIBIN LIBMAN, brasileira, casada, economista, portadora da
cédula de identidade n 18.921.453-3 SSP/SP e CPF/MF 093.026.088-08; ALEXANDRE AKIYAMA ZANVETTOR,
brasileiro, casado, contador, cédula de identidade n° 20510857-X, SSP/SP, e CPF n° 143.346.758-59; ANA
CAROLINA DE MENDONÇA, brasileira, casada, administradora, cédula de identidade n° 20952555-9,
DETRAN/RJ e CPF n° 045.458.977-89; ANA LUISA GODOY DE ALMEIDA, brasileira, casada, engenheira de
produção, cédula de identidade n° 08.705.936-6 IFP/RJ, e CPF no 042.760.447-82; ANTONIO PEDRO LINHARES,
brasileiro, casado, economista, cédula de identidade n° 00088856702, DETRAN/RJ e CPF n° 078.406.747-39;
BEATRIZ FERNANDES COLI, brasileira, casada administradora, cédula de identidade n° 01696802381,
DETRAN/RJ e CPF n° 098.327.257-39; BERNARDO CARVALHO LEAL DE GUSMÃO, brasileiro, casado,
economista, cédula de identidade n° 12655345-2 IFP/RJ e CPF n° 091.063.987-66; BERNARDO FERNANDES
CARSALADE, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade n° 00416157207, DETRAN/RJ e CPF n°
054.652.917-88; CARLOS HENRIQUE PEREIRA LOPES, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n°
09554053-0, IFP/RJ e CPF no 028612807-19; CAROLINA BEZERRA PEREIRA, brasileira, administradora,
casada, cédula de identidade n° 108296062, DICRJ e CPF no 002.590.777-80; CAROLINA CURY MAIA COSTA,
brasileira, casada, advogada, cédula de identidade n° 08340592-8, DETRAN e CPF n° 002.648.017-41;
CRISTIANO CURY DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro, portadora da cédula de identidade n 10.913.523-6
IFP-RJ e CPF/MF 079.228.827-00; DANIEL MACHADO VAZ, brasileiro, divorciado, bancário, cédula de identidade
n° 10892583-5, IFP/RJ e CPF n° 072.470,767-04; DANIELLE SILVA REZENDE, brasileira, solteira, contadora,
cédula de identidade n° 0128897675, DETRAN/RJ e CPF no 094.749.167-80; FABIO GABAI PUGA NAZARI,
brasileiro, divorciado, administrador, cédula de identidade n° 09846585-9, SSP/RJ e CPF n° 070.723.617-74;
FABIO SCAL, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade no 120520200 IFP/RJ e CPF n°092.248.71704; FELIPE ANDREU SILVA, brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade n° 435079189 e CPF n°
364.667.688-48; FELLIPE RUIZ MARQUES, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da cédula de
identidade n° 113337018 IFP/RJ e CPF sob n° 080.372.617-19; FERNANDA JORGE STALLONE PALMEIRO,
brasileira, casada, advogada, cédula de identidade n°12.689.152-2 IFP/RJ e CPF n° 092.517.727-03; FERNANDA

PiJurdt°

NOGUEIRA FARAH, brasileira, casa, engenheira, cédula de identidade n° 12537405-8 DETRAN e CPF n°
095,990.957-58; FERNANDA ORTIZ SILVA, brasileira, casada, advogada, cédula de identidade n° 36.196.196-0,
SSP/SP e CPF n°324.647.558-00; FERNANDO NOGUEIRA NOLASCO ASTOLFI, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade n° 204313118 DIC/RJ e CPF sob fl° 104,480.007-09; FERNANDO RAYMUNDO
VILA MAGNO, brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade n° 38086738-2 SSP/SP e CPF n° 705.251.61104; FREDERIC CYRIL FULCHIRON, francês, casado, bancário, cédula de identidade n° 01206136770,
DETRAN/SP e CPF no 213.153.068-40; GABRIEL FERNANDO BARRETTI, brasileiro, casado, advogado, cédula
de identidade n°354.388.55, SSF/SF e CPF n°315.565.168-78; ISABELA FALCÃO REBELLO, brasileira, casada,
economista, portadora da cédula de identidade n 12300106-7 Detran RJ e CPF/MF 092.408.237-27; JOFFRE
MUNHÕS SALIÈS, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade n° 27.478.946-2, SSP/SF e CPF no

263.730.308-57; JORGE HENRIQUE LOPES DA CUNHA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de
identidade n° 11090857-1 e CPF n°077.521.1 97-41; JOSE LUIZ ACAR PEDRO, brasileiro, casado, administrador,
portador da cédula de identidade n° 5.592.741-5 e CPF n° 607.571.598-34; JULIA MANGABEIRA BOORHEM,
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 12567537-1 Detran/RJ e CPF
091.862.847-46; JULIANA NASCIMENTO ROLDAN, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, portadora da cédula de
identidade n° 24994476 SSP/SF e CPF n 282.247.418-42; LUCIANE RIBEIRO MORENO, brasileira, casada,
contadora, cédula de identidade n° 06707934-3 IFP/RJ e CPF n° 850.900.347-53; LUIS FERNANDO AQUINO DE
AZAMBUJA, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n° 09099494-8 e CPF sob n° 042.954.997-06;
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BAETA MEDINA, brasileiro, casado, cédula de identidade n° 09.354.161-3,

IFF/RJ e CPF n° 814.061,857-87; LUIZ RAPHAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO GUINLE, brasileiro, casado,
economista, cédula de identidade n.04445283-7, IFF/RJ e CPF no 034.249.037-01; LUIZ SIMÕES LOPES NETO,
brasileiro, união estável, administrador, portador da cédula de identidade n 200.642.44-5 Detran e CPF/MF
056.866.197-43; MANUEL DE ALMEIDA MARINS GORITO, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade
n° 2750954444, DETRAN/RJ e CPF no 098,346.907-54; MARCEL MONTEIRO VARANDA, brasileiro, solteiro,
administrador, cédula de identidade n° 34.276.964-9 SSF/SF e CPF n° 224.954.228-70; MARCELO FLORA
SALES, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n° 09741558-2, IFF/RJ e CPF n° 071.346.997-81;
MARCELO STRAZZACAPPA SANTUCCI, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n°

10.714.572-8 SSFISF e CPF n°079.777.328-23; MARIANA OITICICA RAMALHO BAPTISTA, brasileira, casada,
advogada, cédula de identidade n° 177.614, OAB/SP e CPF n° 019.149.884-00; MARINA OLIVA DE ALMEIDA
GARCIA, brasileira, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade n° 37.362.623-x e CPF n° 368.573.41800; MATEUS IVAR CARNEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n° 09.992.900-2 IFF/RJ e

CPF n° 029.411.387-81; NANDIKESH ANILKUMAR DIXIT, brasileiro, advogado, casado, cédula de identidade n.
28156930-7, SSF/SF e CPF n° 265.991.998-44; ODERVAL ESTEVES DUARTE FILHO, brasileiro, casado,
economista, cédula de identidade n° 4341104, SSP/MG e CPF n° 767.880.596-91; PEDRO IVO RABELO
TAVARES DE CASTRO VASCONCELOS PESSOA DE ALMEIDA, brasileiro, administrador, convivente em união

estável, cédula de identidade no 6834461, SSFIFE, CPF n° 014.041.684-60; PHYLIPE CORSINI MOURA,
brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade n 21.334.114-1 SSFISF e CPF/MF
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172.574.678-62; RAFAEL COELHO RESENDE, brasileiro, solteiro, administrador, cédula de identidade n°
01248164837, DETRAN/RJ e CPF no 094.869,657-57; RAFAEL DUARTE TEIXEIRA, brasileiro, casado, analista
de sistema, cédula de identidade n° 11465020-3, IFP/RJ e CPF n° 082.108.957-96; RAFAEL MUSWIECK VIEIRA
BRAGA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade n° 703009629-6 e CPF n° 001.905.450-54;
REINALDO BOCHI NOGUEIRA, brasileiro, casado, analista de sistemas, cédula de identidade n° 09099386-6,
CPF n° 011.100.407-17; RICARDO DE ABREU MIRANDA, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade
n° 122597644 - Detran e CPF n° 098.622.667-08; RICARDO DE OLIVEIRA BORGERTH TEIXEIRA, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n° 116328485 DIC/RJ e CPF n°055.166.86792; RICARDO LUIS FERREIRA FERNANDES, brasileiro, casado, contador, cédula de identidade n° 0827944207, IFP/RJ e CPF 001.250.977-94; ROGÉRIO KARP MACEDO, brasileiro, casado, administrador, portador da
cédula de identidade n° 11697463-5 e CPF n°089.270.517-50; ROGERIO NEY STALLONE PALMEIRO, brasileiro,
casado, administrador, cédula de identidade n°008.768.981-6, DICRJ e CPF n°087.694.937-58; SANDRA IRENE
ZUNIGA CAMACHO, brasileira, casada, administradora, cédula de identidade n°15503895-3, SSFISP e CPF n°
086.957.228-80: SERGIO CUTOLO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, economista, cédula de identidade n°
226968, SSP/SP e CPF n° 057.187.911-04; SILVIA LUIZA DE OLIVEIRA VIDIGAL DO COUTO, brasileira, casada,
administradora, portadora da cédula de identidade n° MG6060300 e CPF: 011.170.356-54; VITOR ROMLING
GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade n° 12935921-2, SSP/SP e CPF n° 09088065748; VITTORIO PERONA, brasileiro, casado, bancário, portador do RNE V212757-Z CGPI/DIREXIDFF e CPF n°
054.215.597-42; VLADEMIR BERNARDO DA SILVA, brasileiro, casado, bancário, cédula de identidade n°
072585938 IFF/RJ e CPF n0 854.797.807-00.

GRUPO B: ALEXANDRE MOREIRA CONTATORI, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade
n° 291.389-77, SSP/SP e CPF n° 266.281.588-45; ALICE MARIANI SAQUY SOARES, brasileira, casada,
advogada, portadora da cédula de identidade n° 43533209 SSP/SP e CPF sob o O 351.641.118-02; AMANDA
SENNA FERREIRA, brasileira, solteira, bancária, cédula de identidade n°108011214, IFPRJ e CPF n° 082.559.47744; ANA ALICE ANTUNES HADDAD, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade n°
M9105146 SSP/MG e CPF n°090.005.956-73; ANA LUISA CASSIS MATHOR ,brasileira, solteira, administradora,
cédula de identidade n° 43967349-5, SSP/SP e CPF n° 343.129.638-60; ANDREA MOREIRA COELHO NEMI,
brasileira, casada, contadora, cédula de identidade n° 091992-0, CRO/RJ e CPF n° 021.022.567-07; ANGÉLICA
TERENCIO DE ARAUJO, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade n 03090893001
DETRAN e CFF/MF 051.532.107-90; ANNIE CAROLYNE SOUZA DO NASCIMENTO, brasileira, casada,
administradora, portadora da cédula de identidade n° 20382203-6 DETRAN/RJ e CPF n° 121.165.817-10; BRENO
ANDRADE VECCI CHAGAS, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade n°
22382331-1 DlC/RJ e CPF n° 126.080.777-06; BRUNO BOSE DO AMARAL, brasileiro, casado, bancário, cédula
de identidade n°3562201904059, SSPIGO e CPF n° 706.159.421-72; BRUNO GALLAS PRELLWITZ, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade n° 22.960.076-1 SSP/SP e CPF n° 230.093.328-40; DAN
MORAS SEGABINAZE, brasileira, bancária, portadora da cédula de identidade n° 09.712.797-1 IFF/RJ e CPF n°

073.891.777-05; DANIEL BARBOSA CORREA ANGER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade n° 34.261.424-1 SSP/SP e CPF no 332.079.598-81; DIOGO BARBOSA DIAS, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade n° 207650433 DETRAN/RJ e CPF no 124.361.087-57; EDGARD
MARTINS SOLON DE PONTES, brasileiro, união estável, bancário, portador da cédula de identidade 2066673738
SJS/RS e CPF/MF 003.673.430-61; EDNA APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA, brasileiro, casada, contadora,
cédula de identidade n° 27.210.933-2, SSP/SP e CPF no 174.282.498-64; EDUARDO PAIS DE BARROS,
brasileiro, casado, economista, cédula de identidade n° 10848789-3, IFP/RJ e CPF n° 095,860.277-83; EDUARDO
VON OERTZEN CORDO VIL, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade n° 25.787.11 O-x
e CPF n° 356,172.708-50; ELIZANDRA ROBERTA MARTINS DA SILVA, brasileira, divorciada, administradora,
cédula de identidade n° 14855622-X, SSPISP e CPF n°125.136.858-14; ESTEVAM HENRIQUE CARVALHO,
brasileiro, casado, analista de sistemas, cédula de identidade n° 224732171, SSP/SP e CPF no 143.423.018-06;
FABIO FERNANDES DE MIRANDA MENDANHA, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade n° 322203090 SSP/SP e CPF n° 136.827.368-83; FERNANDA DE SOUZA DO AMARAL
VASCONCELOS, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade n° 13067000-3 - DICRJ e
CPF n°057.178.777-06; FERNANDA MULLER MIRANDA, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de
identidade n 22.503.108-7 e CPF/MF 118.949.137-01; GUILHERME LINS DE LIMA MENGE, brasileiro,
administrador, divorciado, cédula de identidade n° 29986235-5, SSP/SP e CPF n° 213.962.028-38; GUSTAVO
DIAS FAVA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n° 16988663 SR DPF/SP e CPF
n° 221.790.518-08; GUSTAVO DOS SANTOS VAZ, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de
identidade n 35.190.001-9 / SSP e CPF/MF 308.901.538-25; HENRIQUE OLIVEIRA GIANETTI DE SOUZA,
brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade n° 40914457-5 SSP/SP e CPF n° 320.134.66838; IGOR BORDE GOMES GALVÃO, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade n° 245052576 DETRAN/RJ e CPF no 129.214.867-50; IVANA TELES DA SILVA , brasileira, solteira, bancária, cédula de
identidade n°112934393, IFP/RJ e CPF n°078.962.817-16; LEONARDO DOS SANTOS NERI, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG n° 31.168.635-4 SSP/SP e CPF 311.768.458-10; LUCAS
DANIEL NOGUEIRA DA MOTTA, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade n° MG 12532072
SSP/MG e CPF n° 056.482.786-08; LUCIANA SOUTO DE ARAUJO, brasileira, casada, administradora, cédula
de identidade n°10.677.278-3, IFP/RJ e CPF no 048.277.997-76; LUIZ ANTONIO CORNETTA, brasileiro, solteiro,
bancário, portador da cédula de identidade 46028304-2 - SSP/SP e CPF/MF 384.161.128-19; LUIZ CLAUDIO
CORREA GROFF, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade n° 15.398.791-1 SSP/SP e CPF
no 052.849.448-10; MAÍRA PACHECO NOBRE, brasileira, solteira, administradora, cédula de identidade n°
28.720.934-9 SSP-SP e CPF n° 225.957.788-11.; MARCELO CORREA DE SALLES, brasileiro, casado, analista
de sistemas, cédula de identidade n° 104108212, DICRJ e CPF no 072.773.037-17; MARCIO LUFTGLAS,
brasileiro, casado, gerente, cédula de identidade n° 17321307, SSP/SP e CPF n° 151.194.098-06; MARCOS
PIMENTEL DA ROSA, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade n° 07376049-8, IFP/RJ e CPF n°
898.504.837-68; MAURICIO MACHADO DE BARROS SILVA, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula
de identidade n° 21808044-8 SSP/SP e CPF n° 119.602.077-92; MAURO OUTRA MEDIANO DIAS, brasileiro,

casado, engenheiro, cédula de identidade n° 202726683, DETRAN/RJ e CPF n° 122.531.947-19; MILENA DIAS
MARQUES DE SOUZA, divorciada, contadora, cédula de identidade n° 38.889.795-8 SSP/SP e CPF n°
349.327.588-98; MILENE PEREIRA GOMES, brasileira, casada, bancária, cédula de identidade n° 096080312,
IFP/RJ e CPF 081.783.897-03; PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CARDOSO, brasileiro, casado, bancário,
cédula de identidade n° 32845263, SSPISP e CPF n° 824.803.207-82; PEDRO BRUNING DO VAL, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 32.378.736-8 SSP/SP e CPF n° 298.291.138-84;
RAFAEL DE ALMEIDA MAZZER, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n° 25230888-8, SSP-SP e
CPF n° 299.468.348-20; RAFAEL DE CAMARGO DRINGOLI, brasileiro, casado, administrador, cédula de
identidade n° 34846826, SSP/SP e CPF n° 339.242.768-38; REINALDO GARCIA ADÃO, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade n 02385900250 DETRAN e CPF/MF 092.052.267-00; RENATA
MACHADO FIUZA LIMA, brasileira, solteira, economista, portador da cédula de identidade n°13.100.767-6 IFP/RJ
e CPF n° 107.366.527-52; RENATA PEREIRA RIEDEL, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de
identidade n° 22.888.756-2 SSPISP e CPF n° 277.370.428-22; RODRIGO PRADO DE ALMEIDA DIAS, brasileiro,
solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade n° 10287550-7 e CPF n° 044.491.467.60;
RODRIGO SANTANA PASSOS GÓES, brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade n°
09484311-21 SSF/BA e CPF no 01 5.284.895-94; SEBASTIÃO DA SILVA MARTINS, brasileiro, casado, bancário,
cédula de identidade n° 04382214-7, IFP/RJ e CPF/MF n° 504103267/04; TAMIRES BRAGA DA SILVA
NOGUEIRA, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade n 26576515-6 e CPF/MF
056.805.797-07; THIAGO RAGUZA ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de
identidade n°36019120-4 SSFISF e CPF n°396.003.258-71; VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA LEAL, brasileiro,
separado judicialmente, administrador, cédula de identidade n° 57.258.825-2, IFP/RJ e CPF n° 045.360.727-64.
PODERES OUTORGADOS
REPRESENTAÇÃO ISOLADA: independentemente da ordem de nomeação acima, qualquer dos procuradores
poderá, isoladamente, em atos que não representem assunção de obrigações pecuniárias, receber ofícios,
notificações e citações judiciais ou extrajudiciais, assinar cartas de preposto, representar o OUTORGANTE para
receber e entregar documentos, requerer e receber certidões, requerer ou renovar Certificado de Aprovação do
Corpo de Bombeiros, solicitar inscrição, alteração ou baixa de CNFJ e solicitar registro ou atualização de dados
perante quaisquer órgãos das administrações diretas ou indiretas federais, estaduais ou municipais, Tribunal
Regional do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Nacional, consulados, conselhos profissionais, Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), quaisquer
instituições financeiras públicas ou privadas, bem como outras entidades de Direito Público ou Privado, inclusive Bolsas
de Valores e de Mercadorias de qualquer parte do País, Caixa de Liquidação do Banco do Brasil.

REPRESENTACAO CONJUNTA: UM DIRETOR ESTATUTARIO COM QUALQUER PROCURADOR DO
GRUPO A OU COM QUALQUER PROCURADOR DO GRUPO B; OU QUAISQUER DOIS PROCURADORES
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DO GRUPO A; OU QUALQUER PROCURADOR DO GRUPO A COM QUALQUER PROCURADOR DO GRUPO
B, independentemente da ordem da nomeação acima, sem limite de valor, representarão o OUTORGANTE,
podendo, para tanto: assumir obrigações financeiras, abrir e movimentar contas correntes, emitir, endossar e
cancelar quaisquer títulos de crédito ou valores mobiliários, assinar quaisquer documentos perante o Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC) e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), representar
o OUTORGANTE perante quaisquer órgãos federais, estaduais ou municipais, quaisquer instituições financeiras
públicas ou privadas, bem como outras entidades de Direito Público ou Privado, inclusive Bolsas de Valores e de
Mercadorias de qualquer parte do País, Caixa de Liquidação do Banco do Brasil, requerer em todos os assuntos que
forem de interesse do OUTORGANTE, podendo também formalizar a transferência da custódia de quaisquer títulos e
valores mobiliários, receber quaisquer quantias, requerer o registro de ingresso e/ou saída de recursos do País, assinar
guias, conhecimentos, termos de responsabilidade, pagar quaisquer tributos e emolumentos, emitir e assinar os
respectivos documentos, receber e dar quitação, representar o OUTORGANTE perante companhias de seguros na
contratação e/ou liquidação de sinistros, assinar, também, quaisquer tipos de instrumentos de constituição e
recebimento de garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, incluindo a outorga de garantias em benefício de terceiros
com ou sem a renúncia a quaisquer benefícios previstos na Lei Federal 10.406/2002 e em especial, mas não apenas,
aos artigos 366, 827 a 839 da Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil),bem como a eventuais benefícios previstos na
Lei Federal 5.869/1973 (Código de Processo Civil) e quaisquer tipos de contratos, incluindo swaps, opções, futuros e
quaisquer outros tipos de contratos derivativos, Acordos de Confidencialidade, bem como firmar operações de câmbio
assim como renunciar a direitos conferidos ao OUTORGANTE por quaisquer espécies de contratos, podendo ainda
assinar quaisquer documentos referentes ao registro de investimento externo no Brasil, perante o Banco Central do
Brasil, Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) relativos aos impostos devidos em decorrência de
remessas ao exterior e cartas de preposto, bem como quaisquer documentos referentes à alterações societárias e seu
devido registro na Junta Comercial, realizar investimentos em fundos de investimento em geral, assinando para tanto,
fichas cadastrais e termos de adesão e/ou qualquer outro documento que se faça necessário para tanto, representálo em quaisquer reuniões e/ou assembleias de sociedades ou fundos de investimentos dos quais o OUTORGANTE
seja quotista ou acionista, assinar termos de responsabilidade, carta de representação, representações formais
perante o auditor independente em consonância com a legislação aplicável e assinar quaisquer documentos
relativos à alterações societárias das empresas nas quais o OUTORGANTE tenha participação societária e
o seu devido registro na Junta Comercial.

Quaisquer dois dos seguintes procuradores CAROLINA CURY MAIA COSTA, FERNANDA JORGE STALLONE
PALMEIRO, FERNANDA ORTIZ SILVA, GABRIEL FERNANDO BARRETTI, FERNANDO RAYMUNDO VILA
MAGNO, NANDIKESH ANILKUMAR DIXIT e ISABELA FALCÃO REBELLO, acima qualificados, ou um deles
em conjunto com um diretor poderão, representar a Outorgante perante a Serasa S.A., Autoridade Certificadora no
âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC), bem como perante outras autoridades certificadoras, e a ICP-Brasil, nos atos
relativos à validação de solicitação ou revalidação de certificado digital, como responsáveis pelo uso de referido
certificado, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer atos em nome do OUTORGANTE.

Esta procuração fica válida para todo o ano de 2019 e seus efeitos retroagem a quaisquer atos praticados pelos
Outorgados em referido período. Os poderes outorgados pelo presente instrumento não poderão, em nenhuma
hipótW, ser
40 1
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BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ n°30.30629410001-45
NIRE n° 33.300.000.402
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de abril de 2018, às 11:00 horas, na sede
social do Banco BTG Pactual S.A. (hBanco BTG Paclual' ou "Çrnpanhia"), localizada
na Praia de Botafogo n°501, 60 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO: Os Editais de Convocação foram devidamente publicados nos dias 29
de março, 02 e 03 de abril de 2018, no jornal Diário Comercial — RJ e nos dias 02, Q3 e 04
de abril de 2018 no jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Os demais
documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia foram
colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como foram
encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM') e à BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em cumprimento ao artigo 124 da Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") ,e ao disposto nos artigos
10 e 11 da Instrução CVM n. 481, de 17 de dezembro de 2009.
3. QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA: A Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária foi instalada considerando a presença de acionistas representando mais de
213 (dois terços) do capital votante da Companhia, percentual superior ao exigido por lei,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda os
administradores da Companhia, bem como o representante dos auditores independentes,
a Ernst&Young Terco Auditores Independentes S.S., e o membro qualificado do Comité
de Auditoria, não havendo Conselho Fiscal instalado.
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge, e
secretariados pelo Sr. Igor Borde Gomes Galvão.
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S. ORDEM DODIA:
1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores
Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para
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deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
3. Detibrar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração.
4. Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Aprovara alteração da redação do Artigo 50 do Estatuto Social da Companhia.
2. Reformar o Estatuto Social da Companhia deforma a refletira alteração elencada no item
acima.
3. Retificara remuneração anual dos administradores referente ao exercido de 2017.
6, DELIBERAÇÕES: Os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por maioria dos
votos presentes, na forma da Ordem do Dia constante do Edital de Convocação da
presente Assembleia:
(i) Aprovar a lavratura desta Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma
de sumário, na forma do Artigo 130, parágrafo 10 da Lei das S.A., bem como autorizar a
publicação da presente Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do
Artigo 130, Parágrafo 20 da mesma lei; e
(ii) Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil (BACEN"), naquilo que
aplicável conforme a legislação em vigor.
Em Assembleia Geral Ordinária:
6.1.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1.587.914.918
votos a favor, 3.361,191 abstenções e 347.700 votos contrários, sem ressalvas ou
emendas, o relatório e as contas da administração, bem corno as demonstrações
financeiras da Companhia e suas notas explicativas, além do parecer dos auditores
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independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os
quais foram publicados em 27 de fevereiro de 2018 no Diário Comercial .- RJ e no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
6.2.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1587.914.918
votos a favor e 3.223.419 abstenções, destinação do lucro líquido do exercício, no valor
de R$ 2.383.861.696,88 (dois bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e
sessenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), nos termos
do Estatuto Social da Companhia, na forma abaixo:
a. R$ 1.223.705.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, setecentos e
cinco mil reais) destinados ao pagamento de juros sobre capital próprio, conforme
deliberado na Reunião do' ,Cônselhb de 'Administração realizada em 28 de
dezembro de 2017;
b. R$ 432.712.648,29 (quatrocentos e trinta e dois milhões, setecentos e doze mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) debitados da conta de
reserva de lucros a realizar;
c. R$ 103.307,896,02 (cento e três milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e
noventa e seis reais e dois centavos) destinados á reserva legal; e
d. R$ 1.489.561.449,15 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e nove milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quinze
centavos) destinados às reservas estatutárias.

63.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, a eleição dos seguintes membros para o
Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 01 (um) ano, estendendo-se
até a posse dos novos conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
2019: (i) para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, tendo sido
computados 1.576.880.131 votos a favor, 3.223.419 abstenções e 11.520.259 votos
contrários, o Sr, Marcelo Kalim, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, economista, portador do RG 09.037.096 (SSP-SP), inscrito no CPF sob o
no 185.178.498-50, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3477, 10 andar, CEP 04538-133; (li) para o cargo de
Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo sido computados 1.565.509.215
votos a favor, 3.223.419 abstenções e 22.891.175 votos contrários, o Sr. John Huw Gwili
Jenkins, inglês, casado, bancário, portador do passaporte n°548217800 (Reino Unido),
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inscrito no CPF sob o n°234.539.518-40, com escritório em 12 Stanley Crescent, W11
2NA, Londres, Inglaterra; e corno membros do Conselho de Administração os Srs. (iii)
tendo sido computados 1.560.066.439 votos a favor, 3.223419 abstenções e 28333.951
votos contrários, o Sr. Cláudio Eugênio Stilier Galeazzi, brasileira, casado sob regime
de separação obrigatória de bens, contador, portador do RG n° 2.312,869-0 (SSP-SP),
inscrito no CPF sob o n° 381.876.128-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, 282 - 100 andar, CEP 01455070, (iv)
tendo sido computados 1.563.507.104 votos a favor, 3.223,4 19 abstenções e 24.893.286
votos contrários, o Sr. Guiflermo Ortiz Martinez, mexicano, casado sob regime da
separação de bens, economista, portador do Passaporte n° G16070205, residente e
domiciliado na cidade do México, estado do México, com endereço profissional na Avenida
Paseo de los Tamanndos, n° 400-A, 230 andar, 05120, (v) tendo sido computados
1.565.509.215 votos a favor, 3.223.419 abstenções e 22.891.175 votos contrários, o Sr.
Mark Clitford Maletz,' americano, casado, professor, portador do passaporte
n° 4886701 74, com escritório na 1655 Lee Mountain Road, Cidade de Sedona, Estado de
Arizona, Estados Unidos da América, CEP 86351, (vi) tendo sido computados
1.565.509.215 votos a favor, 3.223.419 abstenções e 22.891.175 votos contrários, o Sr.
Nelson Azevedo Jobim, advogado, casado sob regime da comunhão parcial de bens,
inscrito no CPF sob o n°059.071 .870-34 portador da identidade n°5028854131 residente
e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Alameda Lorena, n.° 1749, apto 801,
Jardins, CEP 01424-007, (vii) tendo sido computados 1.564.184.169 votos a favor,
3.223.419 abstenções e 24.216.221 votos contrários, o Sr. Eduardo Henrique De Mello
Motta Loyo, brasileiro, economista, casado sob regime da comunhão parcial de bens,
portador do RG n°. 191.930, expedido pelo CREIRJ, inscrito no CPFIMF sob o n°
899.745.067-00, e (viii) tendo sido computados 1.560.008.967 votos a favor, 3.223.419
abstenções e 28.391.423 votos contrários, o Sr. Roberto BaUs Sailouti, brasileiro, casado
sob regime de separação de bens, economista, portador do RG n°17.035.489-1 (SSPSP), inscrito no CPF sob o n° 135.962.478-37, com escritório na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n1 3477, 140 andar, CEP 04538133.
6.6.1. Os Conselheiros ora eleitos declaram sob as penas da lei que não estão
impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em
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quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil,
estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A.; bem como declaram que se
encontram livres e desimpedidos para o exercício de suas atribuições, e preenchem todas
as condições previstas na Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário Nacional,de 02
de agosto de 2012.
6.62 Os Conselheiros ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos em até 30
(trinta) dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio.
6.4.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1.556.533.408
votos a favor, 9.814635 abstenções e 25.275.766 votos contrários, a remuneração global
anual da Administração da Companhia, cujo valor líquido de encargos sociais será de até
R$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais).

Em Assembleia Geral Extraordinária:
6.5.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1.588.769.057
votos a favor e 3,370.224 abstenções, a alteração do artigo 50 do Estatuto Social da
Companhia, referente ao valor do capital social e número de ações em que se divide o
capital, com a finalidade de refletir o aumento aprovado conforme Reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 29 setembro de 2017 e homologado pelo
Banco Central do Brasil em 06 de novembro de 2017.
Artigo 50 - O capital social devidamente subscrito e integralizado é de
R$7. 392.092.408,36 (sete bilhões, trezentos e noventa e dois milhões, noventa e dois mil,
quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 2.681.601.772 (dois bilhões,
seiscentos e oitenta e um milhões, seiscentos e um mi!, setecentos e setenta e duas)
ações, sendo 1.746.065.322 (um bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, sessenta
e cinco mil e trezentos e vinte e duas) ações ordinárias, 486.180.110 (quatrocentos e
oitenta e seis milhões, cento e oitenta mil, cento e dez) ações preferenciais classe A e
449.356.340 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e seis mi!,
trezentos e quarenta) ações preferenciais classe B, todas escriturais e sem valor nominal."

6.6.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1.588.769.057
votos a favor e 3.370.224 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia, de
forma a consolidar a modificação aprovada no item 6.5 supra, que passa a vigorar com a
redação do Anexo 1 à presente ata,
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6.7.

Aprovar, pela maioria dos votos dos presentes, tendo sido computados 1.544,267.033
votos a favor, 14,834.840 abstenções e 106.553408 votos contrário, a retificação do
montante aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada 28 de abril de 2017 de até R$ 13.050.000,00 (treze milhões e cinquenta mil
reais) o qual compreendia a remuneração a ser distribuída aos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva, bem como dos membros dos Comitês de
Assessoramento, para R$ 45.857.000,00 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e
cinquenta e sete mil reais).

7.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO CONJUNTA: Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária pelo
tempo necessário à lavratura desta ataqt(, reaberta a sessão, foi lida e aprovada
pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes na forma do Anexo II à presente
ata, na forma da lei. (a.a.) Fernanda Gama Moreira Jorge - Presidente, lgor Borde Gomes
Galvão - Secretário.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018.
Certifico que confere com a origina )vra em livro próprio.

FERMAN
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ANEXO 1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2018
CAPITULO 1
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 111 - O BANCO BTG PACTUAL S.A. ("Companhia') é uma companhia que se rege por este
Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares em vigor.
Artigo 2°- A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e
poderá, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter e fechar escritórios,
dependências, agências ou filiais em qualquer parte do território nacional ou do exterior, observadas
as disposições legais e regulamentares em vigor. Artigo 30 - A Companhia tem como objeto social a.práca de operações ativas, passivas e acessórias
inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial, de investimentos, de arrendamento
mercantil, de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento), inclusive câmbio e
administração de carteiras de valores mobiliários, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor. Adicionalmente, a Companhia poderá deter participação, como sécia ou
acionista, em sociedades com sede no pais ou no exterior, quaisquer que sejam seus objetos sociais,
inclusive instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil ('BACEN'.
Artigo 40. Q prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPITULO II
Capital Social
Artigo 50 - O capital social devidamente subscrito e integralizado è de R$7.392.092.408,36 (sete
bilhões, trezentos e noventa e dois milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e oito reais e trinta e
seis centavos), dividido em 2.661.601772 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões,
seiscentos e um mil, setecentos e setenta e duas), sendo 1.746.065.322 (um bilhão, setecentos e
quarenta e seis milhões, sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e duas) ações ordinárias,
486.180.110 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta mil, cento e dez) ações
preferenciais classe A e 449.356.340 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, trezentos e
cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta) ações preferenciais classe B, todas escriturais e sem
valor nominal,
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§10 O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, por
deliberação do Conselho de Administração, até o limite global de 10.000.000.000 (dez bilhões)
de ações. As ações assim emitidas poderão ser ordinárias ou preferenciais, observado, em
qualquer caso, o limite previsto no artigo 15, §2°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (Lei 6404').
§20 - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá (i) aprovar a
emissão de ações ou bônus de subscrição, mediante subscrição pública ou privada, fixando o
preço de emissão, condições de integrafização e demais condições da emissão, e (ii) outorgar, de
acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra de ações em favor de
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, e/ou de pessoas naturais
que lhe prestem serviços ou a sociedade sob seu controle.
§30 - As ações ordinárias terão, cada uma, direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral, e participarão, em igualdade de condições-com as ações preferenciais Classe A e as ações
preferenciais Classe B, na distribuição dos lucros.
§4° - As ações preferenciais Classe A:
(a) não terão direito a voto;
(b) Outorgarão aos seus titulares o direito de prioridade no reembolso do capital, sem prêmio,
nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 6.404;
(c) participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as ações preferenciais
Classe 6, na distribuição dos lucros: e
(d) terão direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição em decorrência de alienação
de controle da Companhia, sendo assegurado aos seus titulares o recebimento de valor por
ação no minimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação ordinária integrante
do bloco de controle, em conformidade com o disposto nos artigos 17, §10, inciso III, 254-A
e 257 da Lei 6.404 e regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários ("M").
§51 . As ações preferenciais Classe B:
(a) não terão direito a voto;
(b) outorgarão aos seus titulares o direito de prioridade no reembolso do capital, sem prêmio,
nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 6.404;
(c) participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as ações preferenciais
Classe A, na distribuição dos lucros;
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(d)

serão conversíveis em ações ordinárias, mediante simples pedido por escrito de seu titular

ou da Companhia, sem necessidade de deliberação e reunião de conselho ou acionista,
desde que (i) tal conversão ocorra por ocasião da emissão de novas ações pela Companhia,
dentro ou não do limite do capital autorizado (salvo se o acionista a converter seja BTG
Pactua[ Holding S.A.) (ii) após a conversão, BTG Pactual Holding S.A. (ou sociedade que
venha a lhe suceder a qualquer título, inclusive por força de incorporação, fusão, cisão ou
outro tipo de reorganização societária) continue detendo, direta ou indiretamente, mais do
que 50% das ações ordinárias de emissão da Companhia e (iii) seja sempre observado o
disposto no artigo 42 abaixo; e
(e) serão conversíveis em ações preferenciais Classe A, a pedido de seu titular, e desde que
(i) a Companhia seja uma companhia aberta com suas ações listadas em bolsa de valores
e (ii) seja sempre observado o disposto no artigo 42 deste Estatuto Social.
§60 - Observado o disposto neste Estatuto Social, ficam autorizados a criação de novas classes
de ações preferenciais e o aumento de classes de ações sem guardar proporção com as demais
classes de ações preferenciais, conforme aplicável.
§70 - A Companhia poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para seu exercício

em todas as hipóteses permitidas por lei, inclusive na emissão de ações, debêntures conversíveis
em ações ou bónus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores,
subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública obrigatória de aquisição de controle
nos termos dos artigos 257 e 263 da Lei 6404. Também não haverá direito de preferência na
outorga e no exercício de opção de compra de ações, tampouco quando da conversão de valores
mobiliários em ações, na forma do artigo 171, § 30 da Lei 6.404.
§8° - Todas as ações são escriturais, mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares,
na própria Companhia, e poderão ser representadas por certificados de depósito de ações
emitidos por instituição financeiras prestadoras de serviços de escrituração, podendo ser cobrado
do acionista o custo de serviços de transferência de propriedade das ações ou dos certificados de
depósito de ações, conforme aplicável.
§90

A Companhia poderá adquirir as próprias ações ou certificados de depósito de ações,
conforme aplicável, mediante autorização do Conselho de Administração, com o objetivo de
mantê-las em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, com observância das
disposições e regulamentos em vigor.
§101 - A Companhia poderá, mediante comunicação à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA") e publicação de anúncio, suspender os serviços de /
transferência, grupamento e desdobramento de ações, ou de transferência, grupamento,
desdobramento e cancelamento de certificados de depósito de ações, conforme aplicável,

'
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mediante autorização do e por período a ser determinado pelo Conselho de Administração, desde
que observado o disposto na Lei 6,404.

CAPÍTULO III
Administração da Companhia
Artigo 60 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
§10 Os administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.
§2°. A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos administradores da Companhia, dos
membros do Comitê de Auditoria e dos membros do Comitê de Remuneração, competindo ao
Conselho de Administração definir os valores à serem pagos individualmente a cada um de tais
membros da administração e dos refedos co'niités.
§30. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante termos de posse lavrados

nos livros de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso, após a
homologação de seus nomes pelo BACEN, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Seção 1 - Conselho de Administração
Artigo 70. O Conselho de Administração é composto por 5 (cinco) a 11 (onze) membros efetivos
e até igual número de suplentes, todos acionistas ou não, residentes ou não rio Pais, eleitos e
destitu veis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão
no exercício de seus cargos até a posse dos novos membros eleitos.
O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos pela
Assembleia Geral por ocasião da eleição dos membros do Conselho de Administração.
§20 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar

comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares
sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração, sendo
integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou pessoas
ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia.
Artigo 80. Observado o §31 do artigo 6° deste Estatuto Social, os membros do Conselho de
Administração tomarão posse mediante assinatura de termo de posse no livro próprio e homologação
de seus nomes pelo BACEN, e permanecerão em seus cargos até que seus sucessores assumam.
O termo de posse deve ser assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à aprovação da eleição pelo
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BACEN, salvo jusbficaUva aceita pelo Conselho de Administração, sob pena de tomar-se sem efeito
a eleição.
§10 - Ocorrendo impedimento ou ausência temporária de qualquer membro do Conselho de
Administração, este será substituído por seu suplente ou por outro membro do Conselho de
Administração que designar por escrito, o qual exercerá todas as funções e terá todos os poderes,
deveres e direitos do substituído, inclusive o direito de voto, exceto com relação às atribuições de
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.
§21) No caso de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de
Administração, suas atribuições serão assumidas internamente pelo Vice-Presidente. Na
ausência ou impedimentos temporários do Vice-Presidente, o Presidente designará substituto
entre os demais membros. Na falta tanto do suplente como de designação escrita, a presidência
será assumida interinamente pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, por quem, dentre os
demais membros do conselho de administração, a maioria absoluta dos membros do Conselho de
Administração vier a designar.
§31- Ocorrendo vacância, renúncia ou impedimento permanente de qualquer membro do
Conselho de Administração, inclusive do Vice-Presidente, o Presidente do Conselho de
Administração nomeará o membro substituto, que servirá até a próxima Assembleia Geral. No
caso de vacância, renúncia ou impedimento permanente do Presidente, a presidência será
assumida interinamente pelo Vice-Presidente, devendo a Assembleia Geral ser convocada para
deliberar sobre o novo Presidente. Na ausência ou impedimento permanente do Presidente e do
Vice-Presidente um substituto será designado na forma do Parágrafo 10 acima, cabendo a
qualquer conselheiro convocar prontamente a Assembleia Geral para eleger o conselheiro
substituto e os novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Artigo 9°. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente ao menos 1 (uma) vez a cada
trimestre financeiro da Companhia (Reunião Ordinária') e, extraordinariamente, sempre que
necessário (Reunião Extraordinária'), mediante convocação escrita de seu Presidente ou de três
de seus membros.
§10 - Exceto em caso de consenso unânime entre os membros do Conselho de Administração, as
Reuniões Ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 21 (vinte e um) dias, e as
Reuniões Extraordinárias com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Na convocação
deverá constar a data, horário e ordem do dia da reunião, bem como todo o material necessário
para a reunião. Todas as reuniões do Conselho de Administração serão realizadas nas
dependências da Companhia, porém os membros do Conselho de Administração poderão
participar de tais reuniões conforme previsto no § 21do artigo 10 abaixo.
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§2° A não observância dos termos estipulados no § 111 acima poderá ser sanada mediante
renúncia escrita outorgada pelo(s) membro(s) do Conselho de Administração prejudicado(s), antes
da realização da reunião, ou, se presente à reunião, inclusive na forma do artigo 10, § 20 abaixo,
o membro não obste a sua realização. Independentemente das formalidades de convocação, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de
Administração, inclusive na forma do artigo 10, § 20 abaixo.
§30 - A exclusivo critério do Conselho de Administração, será permitida a participação de
representantes de acionistas em reuniões do Conselho de Administração na qualidade de
observadores, que terão todos os direitos e deveres atribuídos aos demais membros do
Conselho (incluindo os direitos previstos no § 1° deste Artigo), exceto o direito de voto e de
cômputo no quorum de instalação das reuniões, sendo tais observadores admitidos às reuniões
do Conselho de Administração mediante a assinatura de termo de confidencialidade apropriado.
Artigo 10— O quorum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será a maioria
de seus membros efetivos (ou do respectivo substituto na forma do Artigo 8°, §§ 111 e 211 acima).
As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por membro do
Conselho de Administração indicado por este, devendo o presidente da reunião escolher uma
pessoa dentre as presentes para secretariar os trabalhos.
§1°- Os membros do Conselho de Administração poderão ser representados nas reuniões do
Conselho de Administração por outro membro do Conselho de Administração a quem tenham sido
conferidos poderes especiais.
§20 - Os membros do Conselho de Administração que comparecerem em pessoa às reuniões terão
as despesas razoáveis que forem relativas à tal comparecimento (tais como passagens aéreas e
hospedagem) devidamente reembolsadas, Os membros do Conselho de Administração poderão,
ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou video-conferéncia,
ou outro meio similar que permita participação à distância, sendo considerados presentes à
reunião.
Artigo 11 Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social, as deliberações
serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião.
§11- As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos
membros do Conselho de Administração presentes à reunião ou por tantos membros quantos
bastem para formar o quorum de aprovação das matérias.
§20 Os membros do Conselho de Administração que participem das reuniões na forma do Artigo

10, §211 acima deverão confirmar seus votos através de declaração por escrito encaminhada ao
Presidente ou em sua ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, facsímile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o
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Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, ficará investido
de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do(s) referido(s) membro(s).
Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competências
atribuídas por lei e por este Estatuto Social:
(a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(b)Eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições, respeitados os termos deste
Estatuto Social;
(c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
(d)Convocar a Assembleia Geral, através do Presidente ou Vice-Presidente do Conselho
de Administração, quando julgar conveniente, ou na forma do artigo 123 da Lei 6.404;
(e)Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral;
(f)Escolher e destituir os auditores independentes, os membros do Comité de Auditoria,
os membros do Comitê de Remuneração e os membros da Ouvidoria, preencher as vagas
que se verificarem em tais órgãos por morte, renúncia ou destituição e aprovar o regimento
interno de cada órgão, conforme aplicável, fixar a remuneração de cada um de seus
membros, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender
necessários sobre qualquer matéria;
(g)Aprovar a emissão de ações ou de bônus de subscrição, incluindo sob a forma de Global
Depositaiy Shares (GDSs"), American Depositary Shares (') ou Units (conforme
definido no Capitulo XIII deste Estatuto), ou, ainda, qualquer outro título ou valor mobiliário,
ou certificados ou recibos representativos de títulos ou valores mobiliários de emissão da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, incluindo (1) a quantidade, espécie e
classe de valores mobiliários a serem emiüdos, (2) o preço de emissão e os critérios para
a sua fixação; (3) cronograma da emissão, (4) conferir poderes para que a Diretoria possa
praticar todos os atos necessários para a implementação da emissão, (5) exclusão do
direito de preferência ou redução do prazo para seu exercício em todas as situações (1
conforme permitidas por lei ou regulamentação, inclusive, nas emissões cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública, e (6) outros termos e
condições relevantes da emissão;
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(h) Deliberar sobre a recompra, permuta ou negociação com ações de emissão da
Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva
alienação ou cancelamento, observados os dispositivos legais pertinentes e, desde que
legalmente permitidas, as exceções previstas em Acordo de Acionistas;
(1) Aprovar qualquer aquisição ou sequência de aquisições correlacionadas, pela
Companhia, em qualquer formato, incluindo qualquer forma de joint venlure, investimento
ou reorganização com uma entidade não Afiliada (conforme definido no artigo 49 deste
Estatuto Social) ou aquisição de quaisquer valores mobiliários ou ativos de qualquer
entidade não Afiliada, envolvendo um valor em Reais superior a US$ 300000000, em ceda
caso, que esteja fora do curso regular dos negócios da Companhia;
) Aprovar a contratação pela Companhia, em uma transação ou sequência de transações,
de qualquer divida (incluindo qualquer garantia ou fiança) que,-em cada caso, tenha valor
em Reais superior a US$300.000.000, em cada càso, que esteja fora do curso regular dos
negócios da Companhia;
(k) Aprovar qualquer venda ou uma sequência de vendas correlacionadas de ativos pela
Companhia com valor em Reais superior a US$ 300.000.000, em cada caso, que esteja
fora do curso regular dos negócios da Companhia;
(1) Outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra de
ações em favor de administradores e empregados da Companhia, suas controladas,
pessoas naturais que lhe prestem serviços, elou a sociedade sob seu controle;
(m)Estabelecer a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos
administradores da Companhia;
(n)Aprovar a distribuição da remuneração, dos benefícios indiretos e dos demais incentivos
referidos no item anterior individualmente a cada membro do Conselho de Administração e
a cada membro da Diretoria, observado o limite global da remuneração aprovado pela
Assembleia Geral;
(o)Apresentar a Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da
Companhia;
(p)Aprovar a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou
reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, incluindo a
determinação de prazos, termos e condições para pagamento de tais dividendos,
observadas as limitações legais aplicáveis;

j

(q)Determinar o levantamento de balanços patrimoniais intercalares no último dia de um
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determinado mês e distribuir dividendos com base nos lucros então apurados, incluindo a
determinação de prazos, termos e condições para pagamento de tais dividendos,
observadas as limitações legais aplicáveis;
(r)Aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio aos acionistas, nos
termos da legislação aplicável;
(s)Aprovar a contração da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração
de ações ou de certificados de depósito de ações e de outros valores mobiliários;
(t)Aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com
valores mobiliários da Companhia;
(u)Aprovar o ingresso da Companhia em novas linhas de negócio que não sejam aqueles
negócios atualmente conduzidos pela Companhia e por quaisquer de suas subsidiárias;
(v)Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como
convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
conveniente;
(w)Delerminar (i) a composição de cada Unit, estabelecendo o número de ações
ordinárias e/ou preferenciais de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs
ou ADSs, e/ou de ações de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a
forma de Brazilian Deposdary Receipfs (doravante designado como
ou
individualmente BDR), a ser representadas por cada Unit (5Lastros do Unit"), (ii) a
correspondente proporção dos Lastros do Unit ("Proporção dos Lastros"), e (iii) estabelecer
as demais regras relacionadas aos Units, observado o previsto no Capítulo XIII deste
Estatuto Social (e sem limitar os direitos dos acionistas conforme descrito no Artigo 54
deste Estatuto Social), devendo conforme aplicável agir em conjunto com BTG Pactual
Participations, Ltd.; e
(x)Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral.
Seção II - Diretoria
Artigo 13 - A Diretoria será composta de 2 (dois) a 16 (dezesseis) membros, acionistas ou não,
dentre os quais, até 2 (dois) serão designados como Diretores Presidentes, 1 (um) será designado
como Diretor de Relações com Investidores, até 7 (sete) membros poderão ser designados como
Vice-Presidente Sênior e os demais designados simplesmente Diretores Executivos, observado que
a designação de cada Diretor deverá ocorrer no ato de sua eleição. Os membros da Diretoria serão
todos residentes no pais, eleitos e destituíveis a qualquer momento pelo Conselho de Administração,
e ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

15

Junta Comercial do Estado do Filo de Janeiro
Empresa: BANCO TC PACTUAL 5 A
NIRC: 333.0000040-2 Protocolo: 00-2018/166392-9 Data do protocolo! 03/08/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/08/2018 SOB O NúMERO 00003242956 e demais constantes do termo de
sutenticaço.
!utenticaçAo 165C0040E80084006DEC52C176A3D38D54 492FF1 5l78A67389B97D7D73r4E544

lO

.JLJCEÍt_]A

§ 1°. O mandato de cada Diretor será de 03 (três) anos, admitida a reeleição. Findo o mandato, os
membros da Diretoria permanecerão no exerticio de seus cargos até a posse dos novos membros
eleitos.
§ 2°. O Conselho de Administração poderá deixar vagos até 14 cargos da Diretoria.
§ 31 O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser acumulado com outro cargo da
Diretoria.
§ 41) - Observado o §3° do artigo 61 deste Estatuto Social, os Diretores tomarão posse mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio e homologação de seus nomes pelo BACEN, e
permanecerão em seus cargos até que seus sucessores assumam. O termo de posse dever ser
assinado nos 30 (trinta) dias seguintes á aprovação da eleição pelo BACEN, salvo justificativa aceita
pela Diretoria, sob pena de tomar-se sernefeitoa eleição
§ 50 - A Companhia indicará até 02 (dois) membros da Diretoria para ocuparem o cargo de
Diretores Presidentes. No caso de apenas 01 (um) Diretor Presidente empossado, este exercerá
todas as funções de inerentes á tal cargo, individualmente. No caso de 02 (dois) Diretores
Presidentes empossados, ambos serão responsáveis, em conjunto, por todas as funções de tal
cargo, exceto se disposto de forma contrária neste Estatuto Social.
§ 611 Nos impedimentos temporários ou fartas de um dos Diretores Presidentes, caso aplicável, o
outro Diretor Presidente assumirá isoladamente as suas funções. No caso de impedimento
temporários ou faltas de ambos os membros ocupantes dó cargo de Diretores Presidentes,
conforme aplicável, os demais membros da Diretoria deverão indicar um dentre os membros
presentes da Diretoria para assumir as funções de Diretor Presidente interinamente. Nos
impedimentos temporários de qualquer dos demais Diretores, estes serão substituidos por outros
Diretores indicados pela totalidade dos membros ocupantes do cargo de Diretores Presidentes,
conforme aplicável.

70

§ - Em caso de renúncia, impedimento permanente ou outra hipótese de vacância permanente no
cargo dos Diretores Presidentes ou em qualquer dos demais cargos de Diretor, o Conselho de
Administração, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da vacância, elegerá o novo Diretor
que completará o restante do mandato, ressalvada a faculdade, no caso de vacância nos cargos de
Diretor Executivo, de o Conselho de Administração deixar vago o cargo, respeitado o número minimo
legal de dois Diretores.
Artigo 14 • A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais,
podendo praticar quaisquer atos e deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas com o objeto
social, bem como adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, contrair obrigações, celebrar
contratos, transigir e renunciar a direitos, ressalvados os atos que dependem de autorização
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Conselho de Administração ou da Assembleia Geral, e em qualquer hipótese estando sujeito às
disposições previstas no Acordo de Acionistas (conforme definido no artigo 42 deste Estatuto Social).
10 - Em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da
Companhia, ou impliquem em assunção de responsabilidade ou renúncia a direitos, esta será
representada (i) por quaisquer dois Diretores, agindo em conjunto, (ii) por um Diretor em conjunto
com um procurador com poderes especiais, (iii) por dois procuradores com poderes especiais, ou
(iv) excepcionalmente por um procurador nomeado nos termos do §40 deste artigo.
§ 21 A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada por um único Diretor ou procurador
com poderes especiais, desde que assim autorizado através de Reunião da Diretoria,
§ 31 . A Companhia poderá ser representada por um único procurador, para fins de comparecer
em Assembleia Geral, especial ou de debenturistas de companhia aberta, na qualidade de
acionista ou debenturista, conforme o caso, representante legal de investidores estrangeiros ou
locais, inclusive na qualidade de administrador de fundos de investimento e/ou carteiras
administradas, desde que a referida companhia aberta não pertença ao conglomerado BTG
Pactual, seja como Afiliada (conforme definido no artigo 49 deste Estatuto Social), coligada,
controlada, ou controladora.
§ 40. Os procuradores ad negolla' serão constituídos por mandato com prazo não supeor a 1 (um)
ano, assinado por dois Diretores, no qual serão especificados os poderes outorgados, observado o
disposto no artigo 14, §1°, deste Estatuto Social, exceto se de outra forma estipulado, como condição
de validade de negócios, em Acordos de Acionistas, hipótese na qual o prazo de tais procurações
poderá ser ampliado pelo prazo contratual.
§ 511 As procurações para representação em processos judiciais, arbitrais ou administrativos poderão
ser outorgadas por prazo indeterminado, permitida, neste caso, a representação da Companhia por
um procurador agindo isoladamente, exceto se de outra forma estipulado, como condição de validade
de negócios, em Acordos de Acionistas, hipótese na qual o prazo de tais procurações poderá ser
ampliado pelo prazo contratual.
§ 6 Na abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósitos bancários, a Companhia
será representada por dois Diretores agindo em conjunto, ou por um Diretor com um procurador, o
qual agirá nos limites do seu mandato, ou por dois procuradores com poderes especiais, os quais
agirão nos limites de seus mandatos,

j

2

§ 70 - O endosso de cheques emitidos a favor da Companhia para depósito em conta bancária de
terceiros só obrigará validamente a Companhia se firmado por dois Diretores, ou por um Diretor em
conjunto com um procurador com poderes especiais, constituído por mandato assinado põr dois
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Diretores, ou por dois procuradores com poderes especiais também constituídos por mandato
assinado por dois Diretores.
§ 8°. O endosso de cheques para depósito em conta corrente da Companhia somente poderá ser
efetuado mediante assinatura de um Diretor ou de dois procuradores com poderes especiais.
§ 90

Nas reuniões ou Assembleias Gerais de sociedades de que seja sócia ou acionista, a
Companhia será representada (i) por quaisquer dois Diretores, em conjunto, ou (ii) por um ou mais
procuradores com poderes especiais, constituído(s) por mandato(s) assinado por quaisquer dois
Diretores, em conjunto.
Artigo 15- Compete ainda à Diretoria:
(a)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração;

(b)

supervisionar todas as operações da Companhia acompanhando o seu andamento;

(c)

coordenar as atividades de relações públicas da Companhia;

(d)

preparar as demonstrações financeiras anuais e semestrais, para submissão ao Comitê de
Auditoria e ao Conselho de Administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou
balancetes emitidos em menor periodicidade;

(e)

definir as diretrizes e normas acerca da participação dos empregados nos lucros da
Companhia.

§ Único — O Conselho de Administração poderá aprovar políticas internas que serão observados
pelos Diretores na condução e desempenho de suas atividades, funções, atribuições e cargos.
Artigo 16 . Compete exclusivamente a ambos os Diretores Presidentes em conjunto, ou isoladamente
ao Diretor Presidente no caso de apenas 01 (um) Diretor Presidente empossado, nos termos do artigo
13, §5, deste Estatuto Social, não devendo qualquer das funções abaixo indicadas se estender a
nenhum outro Diretor:
(a)

presidir e dirigir todos os negócios e atividades da Companhia, supervisionando suas
operações e acompanhando seu andamento;

(b)

presidir as reuniões da Diretoria;

(c)

superintender as atividades de relações públicas da Companhia;

(d)

coordenar as atividades dos demais Diretores;

j

(ï)'

18

Junta Comercial do Eatado do Rio de Janeiro
Empresa: BANCO BTG PACTUAL 5 A
NIRE: 333.0000040-2 Protocolo: 00-2018/166392-9 Date do protocolo: 03/08/2018
CERTIFICO 0 ARQUIVAMENTO em 14/08/2018 SOB O NOMERO 00003242956 e demais constentes do termo de
autenticaç80.
Ai.±tenticaçào 1 6SC0040E8C0840B8DEE52C176A3D38D54492FFlSl8A673898907073F4ES4 4
,,1

-.,. /

1.4

1

4f

O

n

_]UCEiRA

O.,

(e)

receber citação inicial e representar a Companhia em juízo; e

(f)

representar a Companhia nas reuniões ou Assembleias Gerais de sociedades de que seja
sócia ou acionista.

§ Único Compete ao(s):
-

(a)

Diretor de Relações com Investidores: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o
trabalho de relações com investidores, bem como representar a Companhia perante
acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as bolsas de valores, e demais
instuições relacionadas ás atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no
exterior; e (ii) outras atribuições que lhe forem atribuídas, de tempos em tempos,
determinadas pelo Conselho de Administração; e

(b)

Diretores Vice Presidentes Sêniores: (i) coordenar os negócios e atividades da
Companhia, nas suas respectivas esferas de competência, em especial auxiliando os
Diretores Presidentes em negócios de particular rélevância para a Companhia ou suas
Afiliadas; (ii) conduzir as atividades dos departamentos e áreas da Companhia que lhes estão
afetos e assessorar os demais membros da Diretoria.

(c)

Diretores Executivos: condução das atividades dos departamentos e áreas da Companhia
que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria.
CAPITULO IV
Assembleia Geral

Artigo 17 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano dentro dos 4 (quatro) meses
seguintes ao término do exercício social.
Artigo 18-As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-se-ão nos casos e segundo a forma prevista
na lei e neste Estatuto Social.
Artigo 19 - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, através do
seu Presidente ou Vice-Presidente, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho
Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira publicação ser feita com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência. Em caso de ser necessária a realização da Assembleia Geral em
segunda convocação, a primeira publicação do anúncio deverá ser realizada com, no mínimo, 8 (oito)
dias de antecedência.

/

Artigo 20— A Assembleia Geral será instalada e presidida por um dos Diretores Presidentes ou Ç~y
por quem este indicar por escrito, que escolherá uma pessoa dentre os presentes para secretariar
os trabalhos.
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Artigo 21 O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador, constituído
na forma da lei, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, podendo ainda, na
companhia aberta o procurador ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de
investimento representar os condôminos. A Companhia poderá solicitar, no anúncio de publicação
da Assembleia Geral, o depósito prévio do instrumento de mandato na sede social até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data para a realização da Assembleia Geral.
§ Único - Acionistas que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar evidência da
sua qualidade de titular de ações da Companhia, devendo apresentar comprovante expedido pela
instituição financeira depositária na hipótese de titulares de certificado de depósito de valores
mobiliários representativos das ações, observados o disposto no artigo 46 deste Estatuto Social, na
lei e em norma regulamentar aplicável.
Artigo 22 - Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre as questões que, por lei, sejam de sua
competência privativa, bem como sobre aquelas que, por qualquer razão, lhe sejam submetidas.
Todas as matérias que sejam objeto da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
lei, serão consideradas aprovadas se contarem com a maioria absoluta de votos afirmativos
presentes não se computando os votos em branco ou abstenções.
CAPÍTULO V
Conselho Fiscal
Artigo 23 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de
3 (três) ou 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no pais, com as
atribuições previstas em lei.
§ Único - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas
solicitarem a sua instalação, devendo a Assembleia Geral competente eleger seus membros e fixar a
respectiva remuneração, tudo na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.
CAPITULO Vi
Comitê de Auditoria
Artigo 24 - O Comitê de Auditoria é um órgão constituído para atendimento às normas
regulamentares vigentes, editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN1) e pelo BACENJ e
será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, escolhidos dentre os
integrantes ou não do Conselho de Administração, desde que preencham as condições legais e
regulamentares exigidas para o exercício do cargo, inclusive requisitos que assegurem sua
independência, com mandato de 1 (um) ano, o qual estender-se-á até a posse dos seus
substitutos, permitida a recondução nos termos da regulamentação aplicável, devendo pelo menos

/
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um deles possuir comprovados conhecimentos de contabilidade e auditoria que o qualifiquem para
a função, o qual será o responsável por coordenar as reuniões do Comitê de Auditoria.
No ato da nomeação dos membros do Comité de Auditoria, será designado o seu
coordenador.
§ 10

§ 20 - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração da
Companhia.
§ 31 - Os membros do Comitê de Auditoria terão sua remuneração determinada anualmente pelo
Conselho de Administração da Companhia, observado que os membros do Comité de Auditoria e
do Conselho de Administração deverão eleger receber apenas uma única remuneração ainda que
acumule as funções como membro do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.
§ 40 - Conforme estabelecido no artigo 12, letra (f), deste Estatuto Social, é de competência
exclusiva do Conselho de Administração da Companha.a nomeação e destituição dos membros
do Comitê de Auditoria,
§ 5° - Conforme facultado pelas normas do CMN, o Comité de Auditoria será único para todas as
instituições financeiras e/ou equiparadas, pertencentes ao conglomerado BTG Pactual no Brasil.
Artigo 25 - Além das atribuições do Comitê de Auditoria previstas nas normas regulamentares
vigentes, editadas pelo CMN e pelo BACEN, compete ao Comitê de Auditoria:
(a)

estabelecer, em Regimento Interno, as regras operacionais para o seu funcionamento;

(b)

recomendar ao Conselho de Administração a contratação de ou a substituição da auditoria
independente;

(c)

revisar, previamente á publicação, as demonstrações financeiras semestrais e anuais,
inclusive notas explicativas, e, se for o caso, demonstrações ou balancetes emitidos em
menor periodicidade, bem como relatórios da administração e parecer do auditor
independente, conforme aplicável;

(d)

avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto a verificação
do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além dos
regulamentos internos, conforme aplicável;

(e)

avaliar o cumprimento pela administração da Companhia das recomendações feitas pelos
auditores independentes ou internos;

(O

recomendar á Diretoria a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; e
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(g)

reunir-se com o Conselho Fiscal, se em funcionamento, e com o Conselho de
Administração, por solicitação dos mesmos, para discutft acerca de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências.

Artigo 26 O Comité de Auditoria poderá ser extinto se a instituição não mais apresentar as
condições exigidas para o seu funcionamento pelas normas regulamentares em vigor, emanadas
pelo CMN e/Ou pelo BACEN, dependendo sua extinção de prévia autorização do BACEN e
estando a mesma condicionada ao cumprimento de suas atribuições relativamente aos exercícios
sociais em que exigido o seu funcionamento.
CAPÍTULO VII
Comitê de Remuneração
Artigo 27 A Companhia terá um Comité de Remuneração, composto de 3 (três) a 6 (seis)
membros, escolhidos dentre os integrantes do Conselho de Administração (exceto por pelo menos
um integrante não administrador, conforme exigido pela regulamentação aplicável), com mandato
de 1 (um) ano, devendo pelo menos um deles exercer afunção de responsável por coordenar as
reuniões do Comitê de Remuneração.
• Caberá ao Conselho de Administração estabelecer, em Regimento Interno, as regras
operacionais para o funcionamento do Comitê de Remuneração.
§2°. O Comité terá por objetivo, além das competências e deveres previstos na regulamentação
aplicável, propor ao Conselho de Administração as políticas e diretrizes de remuneração dos
administradores e Diretores da Companhia, tendo por base as metas de desempenho
estabelecidas pelo Conselho de Administração.
§30 • Conforme estabelecido no artigo 12, letra (o, deste Estatuto Social, é de competência
exclusiva do Conselho de Administração da Companhia a nomeação e destituição dos membros
do Comité de Remuneração.

CAPITULO '1111
Ouvidoria

Artigo 28- A Ouvidoha é o órgão constituído para atendimento às normas regulamentares vigentes,
editadas pelo CMN e pelo BACEN, e será composta por 1 (um) Ouvidor da Companhia, e 1 (um)
Diretor responsável pelo desempenho de suas atividades.
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§ Único - Conforme facultado pelas normas do CMN, a Ouvidoria será única para todas as
instituições financeiras e/ou equiparadas, pertencentes ao conglomerado BTG Pactual no Brasil.
Artigo 29 . A Ouvidoria terá a função de assegurar a estrita observância das normas legais e
regulamentares relativas aos direitos do consumidor, bem como de atuar como canal de
comunicação entre as instituições pertencentes ao conglomerado financeiro desta instituição, e os
clientes e usuários de seus produtos e serviços.
§ 10: Consistem em atribuições da Ouvidoria:
(a)prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e
serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
(b)atuar corno canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuártos de produtos e
serviços, inclusive na mediação de conflitos;- e
(c)informar ao conselho de administração as atividades desempenhadas pela ouvidoria.
§ 21: A Ouvidoria deve desempenhar as seguintes atividades:
(a)atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos
clientes e usuários de produtos e serviços;
(b)prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando
o prazo previsto para resposta;
(c)encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
(d)manter o conselho de administração informado sobre os problemas e deficiências detectados
no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos
administradores da instituição para solucioná-los; e
(e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria e ao conselho de
administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades
desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.
Artigo 30. Conforme estabelecido no Migo 12, letra (1), deste Estatuto Social, é de competência
exclusiva do Conselho de Administração da Companhia a nomeação e a destituição dos membros
da Ouvidoria.
§ 11: O Conselho de Administração analisará as necessidades estruturais da Companhia
delegará ao Diretor Responsável a designação de novos Ouvidores, observando-se:
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(a)a existência de processo seletivo próprio para o exercício da função;
(b)o cumprimento do requisito quanto à certificação obrigatória exigida nos moldes da
Resolução n.° 4.433 do Banco Central;
(c)a impossibilidade de desempenho de qualquer outra função perante a Companhia, exceto
a de diretor responsável pela Ouvidoria;
(d)a ausência de impedimentos e condições que importem em eventual conflito de interesses.
§ 2°: O Ouvidor nomeado exercerá seu mandato pelo prazo de 01 (um) ano, renovado
automaticamente e por tantas vezes quanto necessário, salvo manifestação expressa em contrário
pelo Diretor Responsável.
§ 30: O Ouvidor será destituído de sua função quando verificada(s):
(a)violações aos princípios de ética ou às normas de Compliance da Companhia ou à
legislação vigente;
(b)a perda da certificação obrigatória para exercícioda função; e
(c)eventual incompatibilidade da estrutura da ouvidoria com a complexidade dos produtos,
serviços, atividades, processos e sistemas da Companhia;
§ 49: O Diretor Responsável poderá, a qualquer tempo, destituir o Ouvidor anteriormente nomeado
de suas funções, fazendo-o de modo fundamentado e após chancela dó Conselho de
Administração.
Artigo 31 . A Companhia se compromete a:
(a)

criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua
atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e

(b)

assegurar o acesso da Ouvidoria ás informações necessárias para a elaboração de
resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo
requisitar informações e documentos para o exercício de suas atribuições.

CAPITULO IX
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro
Artigo 32 - O exercício social iniciará em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.
Artigo 33 - A Diretoria elaborará, com base nos registros da Companhia, demonstrações financeiras
anuais e semestrais, previstas nas disposições legais e regulamentares em vigor.
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§10 - As demonstrações financeiras serão elaboradas com data-base de 31 de dezembro e 30 de

junho de cada ano, observados os prazos para sua preparação estabelecidos na Lei 6.404 e
regulamentação aplicável.
§20

- O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro liquido do exercido, na forma do artigo 192 da Lei 6.404, juntamente
com sua manifestação sobre o relatório da administração e as contas preparadas pela Diretoria, na
forma do artigo 142, V da Lei 6.404.
Artigo 34 Do resultado do exercido serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e as provisões para impostos. O prejuízo do exercício será absorvido pelos lucros
acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem.
§1° - O lucro liquido apurado terá a seguinte destinação:
(a)

5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que o saldo da reserva atinja
20% (vinte por cento) do capital social, sendo facultado à Companhia deixar de constituir a
reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das reservas de capital
previstas no artigo 182, §11 da Lei 6.404, exceder 30% (trinta por cento) do capital social;

(b)

o valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório previsto no artigo 35 deste
Estatuto Social;e

(c)

o saldo poderá, conforme deliberado em Assembleia Geral mediante proposta da Diretoria
aprovada pelo Conselho de Administração, ser destinado, total ou parcialmente, à Reserva
de Investimentos de que trata o §2° abaixo ou ser retido, total ou parcialmente, nos termos
de orçamento de capital, na forma do artigo 196 da Lei 6,404. Os lucros não destinados na
forma da lei e deste Estatuto Social deverão ser distribuídos como dividendos, nos termos do
artigo 202, §611, da Lei 6404.

§20

- A Reserva de Investimentos tem o objetivo de prover fundos que garantam o nível de
capitalização da Companhia, investimentos em atividades relacionadas com o objeto social da
Companhia e/ou o pagamento de dividendos futuros ou suas antecipações. A parcela anual dos lucros
líquidos destinada á Reserva de Investimento será determinada pelos acionistas em Assembleia
Geral Ordinária, com base em proposta da administração, obedecendo às destinações determinadas
nas alíneas do §10 deste artigo (cuja alínea (c) faculta a alocação de até 100% do saldo remanescente
do lucro liquido para essa reserva), sendo certo que a proposta ora referida levará em conta as
necessidades de capitalização da Companhia e as demais finalidades da Reserva de Investimentos.
O limite máximo da Reserva de Investimentos será aquele estabelecido no artigo 199 da Lei 6.404.
Quando a Reserva de Investimentos atingir seu limite máximo, ou quando a Companhia entender que
o saldo da reserva excede o necessário para cumprir sua finalidade, a Assembleia Geral poderá
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determinar sua aplicação total ou parcial na íntegralizaçào ou aumento do capital social ou na
distribuição de dividendos, na forma do artigo 199 da Lei 6.404.
Artigo 35 - A Companhia distribuirá, a titulo de dividendo obrigatório, 1% (um por cento) do lucro
liquido do exercicio, entre todas as ações, em cada exercício social, ajuslado nos termos do artigo
202 da Lei 6.404.
Artigo 36 - Os dividendos declarados deverão ser pagos respeitando-se o período estabelecido
em lei e deverão sujeitar-se a correção monetária e)ou juros somente quando a Assembleia Geral
odecidir expressamente, Dividendos não reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos contados
de sua disponibilização aos acionistas deverão ser revertidos em favor da Companhia.
§10 - O Conselho de Administração poderá declarar (i) dividendos intermediários á conta de lucros ou
de reservas de lucros, apurados em balanços patrimoniais anuais ou semestrais; e (ii) dividendos
intercalares com base nos lucros apurados em bl'ahço Íevantado em períodos que não o anual ou
semestral, observadas as limitações legais.
§20 - Às ações novas, totalmente integralizadas, poderão ser pagos dividendos integrais

independentemente da data de subscrição. Caberá ao órgão que deliberou sobre o dividendo
estabelecer as condições de pagamento de dividendos ás novas ações.
§3° - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração poderão determinar o pagamento de juros
sobre o capital próprio, até o limite permitido em lei, cujo valor poderá ser imputado ao dividendo
obrigatário de que trata o Artigo 35 deste Estatuto Social, observadas a legislação e regulamentação
aplicável.
Artigo 37-Nos exercícios sociais em que for distribuído o dividendo obrigatório, poderá ser distribuída
aos administradores da Companhia, por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, participação no
lucro do exercício até o teto legal permitido, a ser rateada entre os administradores de acordo como
oque for deliberado pela Assembleia Geral.
Artigo 38 - A Companhia poderá destinar parte do seu lucro, apurado semestralmente, á distribuição
aos seus empregados, de acordo com normas estabelecidas em reunião do Conselho de
Administração, especificas para tal.

CAPÍTULO X
Arbitragem
Artigo 39 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
firam obrinados a resolver nnr arbitragem administrada nela Corte de Arhitrnm da Câmarad
entre eles,
Comércio Internacional, toda equalquer disputa ou controvérsia
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relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
respectivos efeitos das disposições contidas neste Estatuto Social e na legislação e
regulamentação aplicáveis.
Artigo 40 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
elegem, em caráter irrevogável e irretratável, o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo
para o requerimento de quaisquer medidas acautelatórias para assegurar a arbitragem, ou,
previamente à instalação do tribunal arbitral, para medidas de urgência de cunho preparatório à
arbitragem para manter o status quo ou prevenir dano irreparável.
CAPITULO Xl
Dissolução e Liquidação
Artigo 41 - A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia
Geral, que nomeará o liquidante, determinará a forma de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal, que
funcionará durante o período de liquidação'. Adicionalmente, a Companhia deverá entrar em
liquidação extrajudicial conforme previsto na lei e previamente aprovado em Assembleia Geral.
CAPÍTULO Xli
Acordo de Acionistas
Artigo 42 Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404, a Companhia observará os acordos de
acionistas eventualmente arquivados na sua sede e/ou dos quais seja parte ou interveniente
('Acordos de Acionistas"), e os administradores da Companhia zelarão pela sua observância,
abstendo-se de registrar conversões, transferências de ações ou criação de ônus e/ou gravames
sobre ações que sejam contrários às suas disposições. O presidente de qualquer Assembleia
Geral ou reunião do Conselho de Administração deverá declarar a nulidade do voto proferido em
contrariedade com as disposições de Acordos de Acionistas, abstendo-se de computar os votos
assim proferidos. Os direitos, obrigações e responsabilidades resultantes de Acordos de
Acionistas serão válidos e oponíveis a terceiros tão logo tenham sido averbados nos registros de
ações da Companhia.
§ Único - As ações de emissão da Companhia vinculadas a Acordo de Acionistas sujeitam-se ás
restrições lã previstas, inclusive quanto à sua alienação e oneração, conforme o caso. Os direitos
conferidos em razão da titularidade de tais ações (inclusive o direito de voto e o direito de
conversão previsto no Artigo 51 deste Estatuto Social) deverão ser exercidos em consonância com
o disposto em tais Acordos de Acionistas.
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CAPITULO XIII
Emissão de Units
Artigo 43 . A Companhia poderá patrocinar, separadamente e/ou em conjunto com BTG Pactual
Participations, Ltd., programas de emissão de certificados de depósito de valores mobiliários
(doravante designados, respectivamente, corno, 'Froqramas de Units ou individualmente Programa
de Unit", e 'Units" ou individualmente como iJnit), representativos de ações da Companhia, incluindo
sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou ações do BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a forma
de BDRs, desde que o patroclnio do Programa de Units seja aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia e, conforme aplicável, por BTG Pactual Participations, Ltd. Os Units
terão a forma nominativa e escritura[.
§ 1° - Conforme vier a ser determinado pelo Conselho de Administração a respeito de cada Programa
de Unit patrocinado de tempo em tempo pela Companhia quando em conjunto com BTG Pactual
Participations, Ltd., o respectivo Unit de cada Prográrn-de Unit, terá idêntica composição e
representará na mesma proporção o respectivo Lastro do Unit (conforme definido no artigo 12, letra
(w) deste Estatuto Social), considerando determinado número de ações ordinárias e/ou de ações
preferenciais de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e determinado
número de ações de emissão de BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a Forma de BDRs,
cabendo ao Conselho de Administração determinar a Proporção dos Lastros (conforme definido no
artigo 12, letra (w) deste Estatuto Social).
§ 20 -

Referidos Units serão emitidas observando-se em todo caso as regras a serem fixadas pelo
Conselho de Administração da Companhia, em conjunto, conforme aplicável, com BTG Pactual
Participations, Ltd., assim como os termos e condições do correspondente contrato de emissão e
depósito dos Units que estiver vigente, incluindo, mas não se limitando, no contexto de oferta pública
de distribuição primária e/ou secundária de ações, incluindo sob a Forma de GDSs ou ADSs.
§ 3°. Somente ações de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou
ações de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a forma de BDRs, livres de ônus
e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units, não podendo, enquanto servirem
de lastro aos Units, serem objeto de penhora, arresto, sequestro ou busca e apreensão ou qualquer
outro ónus, tampouco serem dados em garantia a qualquer título.
Artigo 44 -. Em relação a cada Programa de Unit, que tenha sido aprovado separadamente ou em
conjunto com o BTG Pactual Participations, Ltd., nos termos do art, 43 acima, incluindo sob a
forma de GDSs, ADSs ou BDRs, em caso de cessão ou transferência de quaisquer ações que
componham o Lastro do Unit respectivo, incluindo sob a forma de GDSs, ADSs ou BDRs (e que
não seja através da respectiva transferência da Unit), o titular de tais ações, incluindo sob a forma
de GDSs, ADSs ou BDRs, deverá ceder e transferir, simultânea e conjuntamente, e na mesma
proporção, ao mesmo cessionário ou adquirente, as demais ações de emissão da Companhia e/ou

/
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da BTG Pactual Participations, Ltd. (no caso de Programa de Unit aprovado em conjunto), seja
diretamente, seja sob a forma de GDSs, ADSs ou BDRs, que compõem a Unit em questão
Artigo 45 - O titular dos Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar á instituição financeira

depositána ( nstituiâo Depositária'), o cancelamento de seus Units e a entrega das respectivas
ações de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou ações de emissão
do BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a forma de BDRs, que tenham sido por ele
depositados para viabilizara emissão dos Units, observadas, contudo, as regras a serem fixadas pelo
Conselho de Administração da Companhia e, conforme aplicável, por BTG Pactual Participations,
Ltd., assim como os termos e condições do correspondente contrato de emissão e depósito dos Units
que estiver vigente.
Poderá ser cobrada pela Instituição Depositária uma taxa de transferência, emissão ou
§l
cancelamento do Unit do respectivo titular, devendo ser observado em cada Programa de Unit os
termos e condições do correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que estiver vigente.
§ 20

- Na hipótese de cancelamento voluntário de determinado Unit pelo seu titular, poderá ser
cobrada uma taxa de cancelamento por Unit de até 10% (dez por cento) do valor que corresponder
ao preço de fechamento de tal Unit no último pregão em que houve negociação dos mesmos,
referente ao mês que anteceder á sua solicitação, taxa esta que será integralmente ou parcialmente
revertida para o beneficio da Companhia e/ou BTG Pactual Parlicipations, Ltd. (conforme determinado
no correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que estiver vigente). O percentual
aplicável da referida taxa de cancelamento poderá ser reduzido a até zero, por determinação do
Conselho de Administração, e/ou em determinadas circunstâncias estabelecidas no correspondente
contrato de emissão e depósito dos Units, incluindo, por exemplo, (a) na hipótese em que (i) a
solicitação de cancelamento de tal Unit estiver acompanhada de pedido irrevogável e irretratável do
seu titular para montagem de outro certificado de depósito representativo dos Lastros do Unit, (ii) seja
mantida a Proporção dos Lastros do Unit aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia
e, conforme aplicável, porBTG Pactual Participations, Ltd., (iii) referido valor mobiliário seja negociável
em bolsa de valores, mercado de balcão organizado (ou semelhante ambiente organizado de
negociação de valores mobiliários) no Brasil ou no exterior, demonstrando assim o compromisso do
titular de tal Unit com o interesse estratégico da Companhia de concentrar em um único valor
mobiliário, o Unit, a negociação dos correspondentes Lastros do Unit no mercado secundário de
valores mobiliários, privilegiando sua liquidez, ou (b) na hipótese de cancelamento prevista nas últimas
duas sentenças do artigo 49 deste Estatuto Social.

/

/

§ 30

O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo, separadamente e/ou
em conjunto com a BTG Pactual Participations, Ltd., caso aplicável, suspender, por prazo
determinado, a possibilidade de emissão ou cancelamento dos Units, prevista no artigo 43 deste
Estatuto Social, e no capuf deste artigo, respec1ivamente, (i) na hipótese de oferta pública de
distbuição primária e/ou secundária de Uns, no mercado local elou internacional, ou (ii) na hipótese
j(?::r
II ,
.
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de julgar(em) estrategicamente relevante e necessário a concentração da negociação em um único
valor mobiliário para buscar maior liquidez no mercado secundário da BM&FBOVESPA das ações de
emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou ações de emissão do BTG
Pactua] Participalions, Ltd., incluindo sob a forma de BDRs, sendo que em tais casos o prazo de
suspensão não poderá ser superior a 360 ((rezentos de sessenta) dias.
§ 40.0 Conselho de Administração da Companhia poderá definir regras transitórias para composição
dos Units em razão da homologação de aumento de capital social pelo BACEN. Nesse período de
transição, os Units poderão ter na sua composição recibos de subscrição de ações de emissão da
Companhia, em substituição provisória de ações ordinárias e/ou ações preferenciais Classe A.
§ 5°- Os Units que tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser cancelados.
Artigo 46 - A respeito de determinado Programa de Unit, o correspondente Unit conferirá aos seus
titulares os mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias e/ou ações preferenciais de emissão
da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou das ações ordinárias votantes e/ou
ações ordinárias não-votantes de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd., incluindo sob a forma
de BDRs, que estejam depositados para viabilizar a emissão de tal Unit, observado o disposto nos §
abaixo e conforme venha a ser previsto no respectivo contrato de emissão e depósito dos Units
celebrado com a Instituição Depositária em vigor na data do exercido de tais direitos e vantagens.
jO

- O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelos Units deverá ser exercido por meio da
Instituição Depositária, observados os procedimentos e limitações previstas no correspondente
contrato de emissão que estiver em vigor.

§

§ 2°- Na hipótese de emissão ou cancelamento de ações da Companhia, incluindo em decorrência
de aumento ou redução de capital, desdobramento, cancelamento, grupamento, bonificação, fusão,
incorporação e cisão (em cada caso, apenas na medida que seja alterada a quantidade total de
ações de emissão da Companhia), serão observadas com relação aos Units as regras previstas no
correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que estiver em vigor na data em que ocorrer
tal emissão ou cancelamento de ações da Companhia.

-

Artigo 47 No caso de exercício do direito de preferência para subscrição de ações de emissão da
Companhia e/ou de ações de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd., se houver, a Instituição
Depositária criará novos Units no livro de registro de Units escriturais e creditará tais Units aos
respectivos titulares, de modo a refletir a nova quantidade das respectivas ações de emissão da
Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou de ações de emissão do BTG Pactuai
Participations, Ltd., incluindo sob a forma de BDRs, conforme aplicável, depositadas na conta de
custódia e/ou depósito vinculadas aos Units, observada sempre a Proporção dos Lastros aprovada
pelo Conselho de Administração, sendo que ações da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs

(\
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ou ADSs, e/ou ações do BTG Pactual Participations, Ltd., Incluindo sob a forma de BDRs, que não
forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas ou titulares de BDRs,
sem a emissão de Units, observado o procedimento aplicável previsto no correspondente contrato de
emissão e depósito dos Units que estiver vigente.
Artigo 48 A respeito de determinado Programa de Units estabelecido no Brasil e nos termos deste
Capitulo XIII, o correspondente Unit será sempre emitido ou cancelado, conforme o caso, no livro de
registro de Units escrilurais, em nome da BM&FBOVESPA, como respectiva proprietária fiduciária,
que a creditará na conta de custódia do respectivo titular de Units.
§ Único - Exclusivamente aos Units que estiverem emitidos e registrados pela instituição Depositária
no pregão de fechamento da BM&FBOVESPA do dia em que uma transação de Transferéncia de
Controle (conforme definido no § único do artigo 49 deste Estatuto Social) for devidamente anunciada,
serão conferidos os direitos previstos no Capitulo XIV deste Estatuto Social, desde que fielmente
observadas as condições ali estabelecidas.

CAPÍTULO XIV
Oferta Pública de Aquisição
Artigo 49— Na hipótese de a Companhia decidir por intermédio de seu Conselho de Administração
patrocinar programa de emissão de Units (conforme definido no artigo 43 deste Estatuto Social), nos
termos previstos no Capitulo XIII deste Estatuto Social e outros termos e condições aplicáveis em
razão do correspondente contrato de depósito de Units, serão assegurados os direitos previstos neste
Capitulo XIV unicamente (a) às ações de emissão da Companhia que, juntamente com os BDRs
representativos das ações do BTG Pactual Partícipations, Ltd., componham Units, conforme definido
no artigo 43 deste Estatuto Social; elou (b) às ações de emissão da Companhia que componham
Units, formados apenas por ações de emissão da própria Companhia, conforme definido no artigo 43
deste Estatuto Social, sendo a manutenção das Units descritas nos itens (a) e (b) acima evidência do
compromisso por parte do respectivo acionista que delas seja tular com o interesse estratégico da
Companhia. Os direitos previstos neste Capitulo XIV não estarão disponíveis em relação a qualquer
ação ordinária e/ou ação preferencial da Companhia que não estiver detida sob a forma de Unit por
meio da Instituição Depositária, no momento em que a transação de Transferência de Controle
(conforme definido no § único deste artigo 49) for anunciada (Anúncio). Assim, no momento em que
for divulgado o Anúncio, apenas aqueles Units que estiverem emitidos e registrados pela Instituição
/
Depositária no pregão de fechamento da BM&FBOVESPA do dia do Anúncio terão os benefícios
/
previstos neste Capitulo XIV. Portanto, aqueles Units que forem voluntariamente cancelados após o
Anúncio igualmente não terão e nem poderão se beneficiar de quaisquer direitos previstos neste
Capítulo XIV, exceto na medida em que a Companhia notifique a Instituição Depositária de que tal
cancelamento se faz necessário para que o(s) respectivo(s) Lastro(s) dos Units possa(m) participar
da oferta pública de aquisição e fazer valer quaisquer dos direitos previstos neste Capítulo XIV- A .
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Companhia deverá efetuar tal comunicação para a Instituição Depositária nas hipóteses em que urna
transação de Transferéncia de Controle não envolver uma transferência de controle de BTG Pactual
Parlicipations, Ltd. e, portanto, não ser capaz de gerar uma obrigação do adquirente de tal controle
de também iniciar uma oferta pública de aquisição de ações de emissão da BTG Pactual
Participations, Ltd.
§ Único• Para fins deste Capitulo XIV, os termos abaixo definidos terão os seguintes significados:
"Ação do Controle" significa uma ação ordinária compreendida pelas Ações de Controle.
"Ações de Controle" significa ações ordinárias que representem mais de 50% de todas as
ações ordinárias emitidas pela Companhia.
"Adquirente do Controle" significa Pessoa que por meio de uma transação ou uma
sequencia de transações relacionadas adquira, direta ou indiretamente, títularidade das
Ações de Controle, observado que nenhuma Pessoa que (a) seja Partnor ou grupo de
Partners ou se tome Paríner ou grupo de Partners em razão dessa transação, ou (b) seja
uma Sociedade Haiding de Partners, será considerada um Adquirente do Controle.
"Afiliada" significa com respeito a qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa que, direta ou
indiretamente, controle, seja controlada ou esteja sob controle comum corri tal pessoa.
"BTGl" significa BTG tnvestments L.P.
"BTG Pactual Holding" significa BTG Pactual Holding S.A.
"BTG Pactual Participations" significa BTG Pactual Participations, Ltd.
"Familiar" significa, em relação a qualquer Pailner Pessoa Física, qualquer familiar em
linha reta ascendente ou descendente ou colateral de 2o grau (incluindo aquele que assim
o seja por sangue ou adoção) de tal Partner Pessoa Física, ou cônjuge ou ex-cónjuge de
tal Partner Pessoa Física, qualquer representante legal ou espólio de qualquer um dos
referidos, ou, ainda, o beneficiário final do espólio de qualquer dos referidos, se falecido,
e qualquer !aist ou veículo de planejamento sucessório do qual os únicos beneficiários
sejam quaisquer de tais referidas Pessoas.
"Grupo BTG Pactual" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participaons, e suas
respectivas subsidiárias, como um grupo.
"Partners" significa, coletivamente, os Partners Acionistas Pessoas Físicas.
"Partner" significa qualquer Partner Acionista Pessoa Física.
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aPariner Pessoa Física" significa qualquer pessoa natural que seja ou foi um
funcionário, empregado ou executivo (ou atue ou tenha atuado em tal capacidade) de uma
ou mais entidades compreendidas pelo Grupo BTG PactuaL
"PartnerAcionista Pessoa Física" significa, em data determinada, urna Pessoa que (a)
direta ou indiretamente, seja titular de ações de emissão da Companhia em tal data
determinada, e (b) seja (1) um Pariner Pessoa Física, (ii) um Familiar de um Partner
Pessoa Física, (iii) uma Afiliada de tal Paríner Pessoa Física, ou (iv) uma Pessoa, cujos
beneficiários finais sejam um ou mais Partners Pessoas Físicas, Familiares do Paiiner
Pessoa Física ou Afiliados do Partner Pessoa Física, em cada caso, em data determinada.
Pessoa significa uma pessoa natural (ou -grupo de pessoas naturais), uma pessoa
jurídica (ou grupo de pessoas jurídicas agindo em coniunto, consórcio(s), join venlure(s),
fundols) e trusl(s) ou outra entidade ou organização de qualquer tipo.
"Sociedade Holding de Pariners" significa qualquer sociedade que, em qualquer
determinada data, seja de titúlaridade integral de um ou mais Partners (incluindo BTG
Pactual Holding) em tal determinada data.
'Transferência de Controle' significa uma transação ou uma sequência de transações
relacionadas, por meio da qual ou das quais, qualquer Adquirente do Controle adquira, direta
ou indiretamente, Ações do Controle (i) de titulandade de Pessoas que tenham sido Partners
e/ou (ii) qualquer Sociedade Holding de Partners, em cada caso, na data da transação ou
sequência de transações.
Artigo 50 - A Transferência de Controle deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o Adquirente do Controle realize uma oferia pública de aquisição de ações
ordinárias e preferenciais dos demais acionistas da Companhia (mas apenas na medida em que tais
ações estejam detidas sob a forma de Units quando da divulgação do Anúncio, conforme previsto no
artigo 49 deste Estatuto Social) ao preço por ação, independentemente do tipo ou classe, determinado
nos termos dos artigos 51, 52 e 53 deste Estatuto Social, e nos termos e condições que sejam os
mesmos que aqueles oferecidos pelo Adquirente do Controle em sua aquisição das Ações de Controle
em tal transação de Transferência de Controle.
§ 10. A oferta pública de aquisição deverá ser iniciada no prazo de até 30 (trinta) dias após a data em
que foi consumada a Transferência de Controle (ou, na hipótese da Transferência de Controle ser
implementada por meio de uma sequência de transações relacionadas, 30 (trinta) dias após a
transação por meio da qual o Adquirente do Controle atingiu um suficiente número de ações ordinárias
de emissão da Companhia para efetivamente consumar a Transferência de Controle). Na hipótese
de haver necessidade de registro na CVM para realização da oferta pública de aquisição por

1
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Transferência de Controle, o pedido de registro deve ser protocolado junto à CVM dentro do referido
prazo de até 30 (tnnta) dias,
§ 2°. É permitida a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a mais de
uma das finalidades previstas nos termos deste Capitulo XIV ou na legislação e regulamentação
aplicável, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta
pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários de cada tal oferta e seja obtida
a autorização da CM, na medida em que seja exigida pela legislação e regulamentação aplicável
Caso referida compatibilização de procedimentos não seja possível, será formulada uma oferta
pública de aquisição de ações para cada uma das finalidades previstas neste Capitulo XIV ou na
legislação e regulamentação aplicável, conforme o caso e conforme aplicável.
§ 30. Sem prejuízo do efetivo cumprimento da condição prevista no capuf e § 10 deste artigo em

relação a Transferência de Controle, os Parfners e/ou Sociedade Holciing de Parinors não poderão
transferir a propriedade das Ações de Controle ao Adquirente do Controle no contexto de uma
Transferência de Controle, e a Companhia não poderá registrar qualquer tansíerência das Ações de
Controle ao Adquirente do Controle, a não ser que, em cada caso e conforme aplicável, o Banco
Central tenha aprovado a transação de Transferência de Controle.
Artigo 51 — Sujeito aos termos previstos nos arfíjo 5"2 e 53 est Estatuto Social, na hipótese da
Transferência de Controle resultar de uma única transação (e não de uma sequência de transações),
a oferta pública de aquisição prevista no artigo 50 deste Estatuto Social deverá ser realizada pelo
Adquirente do Controle ao preço por ação que seja ao menos igual ao preço por Ação do Controle
pago pelo Adquirente do Controle aos Padnes e/ou Sociedade Ho!dingde Pariners em referida única
transação. Entretanto, sujeito aos termos previstos nos artigos 52 e 53 deste Estatuto Social, na
hipótese da Transferência de Controle resultar de uma sequência de transações, a oferta pública de
aquisição prevista no artigo 50 deste Estatuto Social deverá ser realizada pelo Adquirente do Controle
ao preço por ação que seja ao menos igual ao valor médio ponderado do preço por Ação do Controle
que tal Adquirente do Controle pagou aos Parfne's e/ou Sociedade Holding de Partners em todas
referidas transações ao longo de 1 (um) ano antes da data de consumação da transação (incluindo
as transações consumadas em tal data) por meio da qual o Adquirente do Controle atingiu um
suficiente número de ações ordinárias de emissão da Companhia para efetivamente consumar a
Transferência de Controle,
Artigo 52— Na hipótese do Adquirente do Controle adquirir as Ações de Controle em uma transação
que resultar em Transferência de Controle indiretamente dos Partnors por meio de participação em
equiyna Sociedade Haiding de Partners (em vez de adquirir tais Ações do Controle diretamente
dos Parinors ou de uma Sociedade Hokiing de Partners), o preço por ação (conforme previsto no
artigo 51 e sujeito ao disposto no artigo 53 deste Estatuto Social) que deverá ser oferecido pelo
Adquirente do Controle na oferta pública de aquisição prevista no artigo 50 deste Estatuto Social
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deverá ser ajustado para contabilizar, dentre outras coisas, qualquer ativo (que não sejam as Ações
do Controle adquiridas) ou passivos da Sociedade Holding de Padners.
Artigo 53 Qualquer pagamento (incluindo pacote de remuneração para retenção ou não
competição) recebido, direta ou indiretamente, por qualquer Partner no contexto de uma
Transferência de Controle em razão do seu status enquanto funcionário, empregado, executivo,
consultor, conselheiro ou no exercício de funções similares de uma ou mais entidades compreendidas
pelo Grupo BTG Pactual e que envolva a prestação de serviços por tal Partner a uma ou mais
entidades compreendidas pelo Grupo BTG Pactual, ou que se preste a restringir a prestação de
serviços por tal Partner à outra Pessoa ou a competição com qualquer entidade compreendida pelo
Grupo BTG Pactuai, ainda que tal pagamento seja recebido no contexto da transação que resultou
em Transferência de Controle, não deverá, em nenhuma hipótese, ser inserido no cálculo do preço
pago por ação pelo Adquirente do Controle no contexto da Transferência de Controle, e tal pagamento
deve ser interpretado como um valor separado do pagamento pelas Ações de Controle transferidas
ao Adquirente do Controle pelos Partners (ou por qualquer Sociedade Holding de Partners).
Artigo 54—Qualquer aditamento ao disposto neste CapituioXIV que restnnjaou de qualquer forma
limite os direitos conferidos aos Units emitidos é registrados pela Instituição Depositária e, por
conseguinte, às ações da Companhia que sejam detidas sob a forma de Unit no momento do
Anúncio estará sujeita a deliberação e aprovação em Assembleia Geral por, cumulativamente, (i)
acionistas presentes representando a maioria das ações ordinárias de emissão da Companhia,
inclusive as ações de emissão da Companhia de tituiaridade, direta ou indireta, dos Pariners ou
Sociedade Holding dos Paítners, e (ii) acionistas presentes representando a maiona das ações
ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, desconsideradas para tanto as ações
de emissão da Companhia de titulandade, direta ou indireta, dos Partners ou Sociedade Holding
de Paiíners em tal momento.
CAPITULO XV
Disposições Transitórias
Artigo 55 - A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliáos,
incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários
admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA, bem
como no que se refere à manutenção de sua cotação dos valores mobiliários de sua emissão
seja mantida em patamares superiores a R$1,00,
Artigo 56- Desde que expressamente elencados no ato de sua nomeação, os membros do
Conselho de Administração poderão ser autorizados a representar a Companhia perante o
BACEN, exclusivamente para os fins descritos em SISORF 4.21 .50.10 ou similar normativo do
BACEN, e nos termos e nos limites assinalados no ato de sua nomeação.
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Artigo 57 - As disposições deste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da data da
publicação do anúncio de início de distribuição pública, referente à oferta pública primária e
secundária de Unhts, representativos de ações de emissão da Companhia e BORs representativos
de ações de emissão do BTG Pactual Paftcipations, objeto do pedido de registro protocolado junto
à CVM em 01 de março de 2012, processo CVM n° Ri-2012-2426. Não obstante o disposto acima,
as alterações ao presente estatuto social sujeitam-se à obtenção das aprovações necessárias pelo
Banco Central do Brasil, conforme legislação aplicável em vigor.
* ** * ** * **
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ANEXO II
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2018
LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA REUNIÃO:

NOME DO ACIONISTA
BTG CALH I S.A.

Por Bwa Dutlue Horta N~h e Roberto BaIs SaMã

NOME DO ACIONISTA
BTG PACTUAI CHIE SA CORREDORES CE BOLSA
BTG PACTUAL PERU SA. SOCIEOAD AGENTE DE BOLSA
FtM CP tE BTG PCP

GaboI enando BarT e Fete Andreu Sia
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NOME 00 ACIONISTA
FIDELJIY ADV1SOR SERES VIU; FIDELITY AD%ISOR EMERGING MARKETS FUND
HDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EOUITY CENTRAL
FUND
FIDEUTY INVESTMENT TRUST: FIOELflY EMERGING MARKETS FUND
FIDELIrI INVESTMENTS MONEY MAO4AGEI/ENT INC.
FIDEUTY INVESTMENITS MONEYMANAGEIENT INC.

GENE SIS EMERGING MARKETS FUND UMÍTED
JTSB LTD AS TRUSEE FOR THE SUMITOMO T 8 D CO LTD AS TR FOR M ST LAT AME EO FO (FOR QUAL INS
(MV)
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIM AME RICAN EO)JIIY FUND
ScHROOER GLOBAL VAWE FUMO
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EO(JITY POOL
T.ROWE PRICE EMERGING MARKETS VAI.UE STOCK FUND
T.ROWE PRICE FUMOS SICAV
T.ROWEPRFCE FUNDS SICAV
T.ROE PRICE FUNDS SICAV
TROWE PRECE INSTITUTIONAL GLOBAL VALUE EO(JrTY FUMO
T.ROWE PRICE IWTRNATIONAl. FUNDS: T.ROWE PRICE LATIM ANERICA FUMO
THE WESTPAC WHOLESALE UNI-IEOGEO INTERNAI1ONAL SIIARE TRUST
VANGUARO EMERGING MARKETS STOCK INDEX PUNO
VANGIJARD TOTAL Ir4TERNATIOWAt. STOCK INDEX FIJND, A SERIES OF VANGIJARD STAR FUMOS
ABERDEEN OIVERSIFIED INCOME FUND
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET INCOME FUND
BNP PARI9AS SECURlTES SERVICES AS TRUSTEE CE ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH FUMO
SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EOUÍTY INCOME FUND
ACAD1AN AU. COUNTRY WCRW EX LIS IONG-SHORT FUMO
BOSTON PATROT C ST LLC
FIDELIrÍ FUMOS SICAV
P!NEHURST PARTNERS, 1...P.
P8 IMTL LATAM LLC
PS LATIM AMERICA LLC
ESSOR EMERCENT

irRio

vact
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BANCO CENTRAL DO BRASfl.
Ofício 18558/201 7—I3CB/DeorÇIGTRJ A
Pt 1701630099

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017.

Ao
Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, 501, 50, 61, 70 andares - Torre Corcovado Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro - Ri

A/C dos Senhores
Renato Monteiro dos Santos - Diretor Vice Presidente Sênior
Oswaldo de Assis Filho Diretor Executivo

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,
Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou
os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração de 28 de abril de 2017:
a) Eleição dos membros da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que1 forem
eleitos na primeira Reunião do Conselhb de Administração que suceder à AsscmblciGeral
Ordinária de 2020:
li
Nome
Roberto Balis Sallouti
Antônio Carlos Canto Porto Filho
Marcelo 1(alim
Renato Monteiro dos Santos
André Fernandes Lopes Dias
Bruno Duque Horta Nogueira
Eduardo Fleririque de Meilo Moita Loyo
Guillicrrne da Costa Paes
luri Rapopoi'l
João MarceIJo Dantas Leite
Mari ana Botelho Ramalho Cardoso
Oswaldo de Assis Filho
Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque

Cargo
Diretor Presidente
Diretor Vice Presidente Sênior
Diretor Vice Presidente Sênior
Diretor Vice Presidente Sênior
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo e
Diretor de Relações com Investidores
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo

(

'\

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deort)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
I\v, PresdenIe Vares, 730.- Ir aiiclar - Centro - 20071-900 Rio de Janeiro - RJ
Tol: (21)2189-5020, 2189-5148, 219-5248
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
b) Lhição dos membros da Comitê de Auditoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que
forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assemblcia
GeÇal Ordinária de 2018:
Nome
Peàro Paulo Longuini
Aribal Cardoso Joaquim
Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi

Cargo
Membro Qualificado
Membro Efetivo
Membro Efetivo

2.
Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do
evento, registrar diretamente no sistema Vnicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar
para a demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no
Sisorf4. 14.70 (www.bcb.gov .br/?SFNMANUAL).
3.

1

Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do

Atenciosamente,

Aleande Martrns Bastos
G,é, rente1 Técnico

L

Délio José Cordeiro Galvão
Coordenador

1 documento; 4 páginas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Oeorf)
Gerência-Técnica no fio de Janeiro (OTIRJA)
Av. Presidente Vargas, 730- 19 andar - Centro - 20071-900 Rio de Janeiro - RJ
Tep.: 2)2139-5020, 21995146, 21139-5240
E-mali: girja.doori@bcb.gov.br
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BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45
NIRE 33.300.000.402
Praia de Botafogo n.° 501, 61 andar
Rio de Janeiro, RJ
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2017, às 11:20 horas, na sede social
do Banco BTG Pactual S.A. ('Banco BTG Pactual" ou Companhia"), na Praia de Botafogo n.° 501,
61 andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, torre Corcovado, CEP 22250040
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação foi formalmente enviada a todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, com a antecedência superior a 48 (quarenta e oito
horas), conforme determina o Art. 90, parágrafo 10, do Estatuto Social. Compareceu a totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.

MESA: Presidiu os trabalhos o Sr. Marcelo Kalim, presidente do Conselho de Administração, que
convidou a mim, Roberto Balis Sallouti, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÕES E TOMADAS:

4.1.

Aprovação, pela unanimidade dos presentes, da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia,
todos com mandatos de 03 (três) anos, e permanecerão no cargo até a posse dos membros que
forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia
Geral Ordinária de 2020, permitida a reeleição, os Srs: (i) ROBERTO BALLS SALLOUTI, brasileiro,
economista, casado pelo regime separação total de bens, portador do RG n.° 17.035.489-1,
expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 135.962.478-37, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 3477,14' andar,
CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Presidente; (li) RENATO MONTEIRO DOS SANTOS,
brasileiro, economista, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do RG n.°
22.778.962-3, expedido pela SSP - SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 265065788-07, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 141 andar, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Vice Presidente Sênior; (iii) MARCELO KALIM,
brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nY
9.037.096, expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 185,178,498-50, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.°
3477, 14° andar, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Vice Presidente Sênior; (iv) ANTONIO
CARLOS CANTO PORTO FILHO, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão total
de bens, portador da carteira de identidade n° 2984.257-8, expedida pela SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 468.306.778-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 141 andar, CEP 04538-133,
para o cargo de Diretor Vice Presidente Sênior; (v) ANDRÉ FERNANDES LOPES DIAS, brasileiro,
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administrador, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, portador do RG n.° 9.692.397-4,
expedido pelo FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n,° 038.107417-01, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, onde tem escritório na Praia de Botafogo, 501, 50 andar - parte,
Torre Corcovado, CEP 22250-040, para o cargo de Diretor Executivo; (vi) BRUNO DUQUE HORTA
NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n.° M-8.036.395, expedida pelo SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°284.954.908-89, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 141andar, parte,
CEP: 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo; (vii) EDUARDO HENRIQUE DE MELLO
MOTTA LOYO, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, economista, portador do
RG n.°. 191 .930, expedido pelo CRE/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.° 899.745.067-00, residente
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.° 501,
Torre Corcovado, 50 andar - parte, Botafogo, CEP - 22250-040, para o cargo de Diretor Executivo;
(viii) GUILHERME DA COSTA PAES, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens,
economista, portador do RG n°05.417.705-O, expedido pelo IFPIRJ e inscrito no CPF/MF sob o n°
959.629.487-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 140 andar, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Executivo (ix)
IURI RAPOPORT, brasileiro, advogado, solteiro, portador da carteira de identidade n°22.173.4454 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.° 132.461.398-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado
de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n,° 3477, 140 andar, CEP 04538133, para o cargo de Diretor Executivo; (x) JOAO MARCELLO DANTAS LEITE, brasileiro, casado
pelo regime de comunhão parcial de bens, economista,.potlador do RG n.° 08.497.626-5, expedido
pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob on.° 01.849.777-08, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.° 501, Torre Corcovado, 5° andar
- parte, Botafogo, CEP - 22250-040, cumulando os cargos de Diretor Executivo e Diretor de
Relações com Investidores; (xi) MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO, brasileira, casada
pelo regime de separação total de bens, economista, portadora da carteira de identidade ri.
09.283.415-9 IFPIRJ e inscrita no CPF sob o ri. °028.107.287-63, com escritório na Cidade e Estado
de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 140 andar, 0FF - 04.538-905, para o cargo de
Diretora Executiva; (xii) OSWALDO DE ASSIS FILHO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
universal de bens, engenheiro, portador do RG ri ° 3735.512, expedido pela SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n° 761,798.778-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com
escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 140 andar CEP 04538-133, para o cargo de Diretor
Executivo; e (xiii) ROGÉRIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, brasileiro, economista,
casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do RG n. ° 7.531.013-6, expedido pelo
IFP/RJ e inscrito no CFF/MF sob o n.° 986379087-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.° 501, Torre Corcovado, 51andar-. parte,
Botafogo, CEP - 22250-040, para o cargo de Diretor Executivo.
4.11 Fica consignado, que uma vez eleitos os membros indicados no item 4.1 acima,
permanecem vagos os demais cargos da Diretoria.
4.1.2. Os Diretores ora eleitos encontram-se livres e desimpedidos para o exercício de suas
atribuições, e, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei n. 6.404/76, declaram, para
os devidos fins de direito, não estarem impedidos por lei especial, nem condenados à pena
que, ainda que temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenados por
crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou crime contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
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concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como
preencher todas as condições previstas na Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário
Nacional, de 02 de agosto de 2012, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento
da legislação aplicável.
4.1.3. Os Diretores ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos em até 30 (trinta)
dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio.
4.2.

Aprovação, pela unanimidade dos presentes, da reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da
Companhia, e permanecerão no cargo até a posse dos membros que forem eleitos na primeira
Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2018,
permitida a reeleição, o Sr. PEDRO PAULO LONGUINI, brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro, portador do RG n° 8465275-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n
025.986.508-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Curitiba, 259, apto 31, CEP 04005030, como membro qualificado, nos termos do artigo 12, §2°, da
Resolução n° 3198, do Conselho Monetário Nacional, de 27 de maio de 2004; e como membros
efetivos os Srs, ANIBAL CARDOSO JOAQUIM, português, contador, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, portador da
ptiçde para estrangeiros RNE W630796-OCGPI/DIREXJDPF e inscrito no CPF sob o número 635,777478-20, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo à Avenida Prof. Alceu Maynard Araújo 443, apto 273 e CLÁUDIO EUGÊNIO
STILLER GALEAZZI, brasileiro, viúvo, cóntador, portador do RG n° 2.312.869-0 (SSP-SP), inscrito
no CPF sob o n° 381.876.128-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, 282- 100 andar, CEP 01455070, nos termos do artigo 12, §2°,
da Resolução n° 3198, do Conselho Monetário Nacional, de 27 de maio de 2004.
4.2.1. Os membros do Comitê de Auditoria, ora eleitos, declaram sob as penas da lei que
não estão impedidos de exercer a administração do Banco BTG Pactual S.A., por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem-se sob os efeitos dela,
ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma
não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a
atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das S.A.; bem como
declaram encontrarem-se livres e desimpedidos para o exercício de suas atribuições, e
preencher todas as condições previstas na Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário
Nacional, de 02 de agosto de 2012, bem como na Resolução n° 3.198, do Conselho
Monetário Nacional, de 27 de maior de 2004, e alterações posteriores.
4.2.2. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos deverão tomar posse em seus
cargos em até 30 (trinta) dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do
Brasil, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio.
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42.

Fica desde já consignado que as deliberações da presente Reunião do Conselho de Administração
ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil, naquilo que aplicável conforme a
legislação em vigor.

S.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião do Conselho de

Administração, da qual foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os
membros do Conselho de Administração. (aa.) Mesa: Marcelo Kalim - Presidente, Roberto Bas Sallouti Secretário; Membros do Conselho de Administração: Marcelo Kalim, John Huw GwUi Jenkins, Persio Árida,
Roberto Balls Sailouti, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz e Nelson Azevedo Jobim.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

)nfere com o original,
vrado em livro próprio
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