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A busca pela racionalização dos julgamentos
OpiniãoJurídica

Luis FernandoGuerrero

O
novo Código de
Processo Civil —
recentemente
aprovado pelo
Senado após longa

discussão, iniciada em 2009, e
agora sob análise presidencial
— reforça duas importantes
técnicas processuais na
tentativa de racionalizar o
julgamento de demandas
repetitivas, bem como a
pacificação de conflitos que
envolvam questões já
analisadas anteriormente pelo
Judiciário.

A primeira dessas medidas é
o incidente de resolução de
demandas repetitivas. O nome
pode ser pomposo, mas a
aplicação prática é trivial.
Lembremo-nos dos casos

envolvendo a correção de
cadernetas de poupança na
época dos planos econômicos
das décadas de 1980 e 1990,
responsáveis pelo
abarrotamento do Judiciário
nos anos de 2007 e 2009. Com a
técnica processual estabelecida
no novo CPC, diversos casos
podem ser reunidos,
permitindo um julgamento
mais célere.

Observa-se hoje, a
diversidade de casos julgados,
com demandantes já satisfeitos
e outros tantos aguardando
julgamento por Tribunais
Superiores em decorrência de
recursos ainda pendentes.
Trata-se da pior situação para o
direito — a disciplina jurídica
diversa para questões jurídicas
idênticas.

O novo Código de Processo
Civil trata do assunto em seus
artigos 973 a 984, e o objetivo é
exatamente impedir ofensas à
isonomia e à segurança
jurídica. O incidente poderá ser
suscitado em Tribunal de
Justiça ou Tribunal Regional
Federal e passará por exame de
admissibilidade de órgão
colegiado na Corte provocado.
Com a admissão do incidente,
haverá a suspensão dos
processos individuais sobre
aquela matéria, e a intimação

do Ministério Público para
manifestar-se.

Julgado o incidente, a tese
jurídica nele delimitada será
aplicada para todos os casos
individuais que versem sobre a
matéria, inclusive os futuros.

Trata de procedimento
semelhante com aquele
previsto no artigo 543-C da
atual redação do Código de
Processo Civil, porém, com um
procedimento, nitidamente
mais ágil, que aparentemente
permite uma provação mais
célere do Judiciário a respeito.

O inconveniente será o
julgamento de improcedência
do incidente. O tempo perdido
nos processos individuais
suspenso não terá como ser
reposto. Como se vê, em prol de
um sistema promotor do
interesse coletivo, a pretensão
individual poderá ser
prejudicada. Tentando limitar
esses prejuízos, a suspensão dos
processos individuais ficará
restrita a um ano.

O exemplo mencionado
acima permite tratar também
da segunda medida para
racionalização do julgamento
de demandas — os precedentes.
Não se trata, no entanto, de uma
inovação visto que tal técnica é
representada em nosso sistema
vigente pelas súmulas

OnovoCPCestipula
circunstânciasa
seremobservadas
pelomagistradopara
garantiraaplicação
dosprecedentes

vinculantes. O novo CPC,
contudo, tenta sistematizar a
atualização das súmulas.

Tratando da questão nos
artigos 924 a 926, o novo
código imposta aos tribunais
um cuidado maior com a sua
jurisprudência, mantendo-a
“estável, íntegra e coerente”. A
adjetivação presente na lei
parece sugerir a existência de
uma base de dados não só
completa, mas atualizada, sem
que os usuários do sistema
judicial tenham dificuldades
para, de fato, encontrar e
aplicar os entendimentos já
tomados (súmulas de
jurisprudência dominante).

Comoformade tentargarantir
aefetividadedosprecedentes
informados,onovoCódigode
ProcessoCivil estipulaumasérie
decircunstânciasa serem
observadaspelosmagistrados,de
modoagarantir aaplicaçãodos

precedenteseobservandoos
princípiosda legalidade,da
segurança jurídica,daduração
razoáveldoprocesso,da
proteçãodaconfiançaeda
isonomia.

Para tanto, é fundamentalum
acompanhamentobastante
cuidadosodasalteraçõesde
entendimentosedesúmulasde
modoaseevitarquearealidadee
omundodos fatos superem
posições jurídicas fixadas.De
nadaadiantaráumasúmulaque
jánãoregistremaisaposição
dominantedotribunal.

O novo Código de Processo
Civil prevê procedimento para
tanto, inclusive, com audiências
públicas. A busca por opiniões e
soluções para as demandas
pode se caracterizar como um
importante elemento para que
a participação popular no
célebre Congresso seja
efetivada.

Ademais, as hipóteses de não
aplicação dos precedentes
ficam resguardadas, devendo o
órgão julgador identificar
circunstâncias fáticas
divergentes e justificativas para
a não aplicação. Procedimento
já empregado, atualmente, em
relação às súmulas.

Comparando as duas
técnicas processuais, os
precedentes parecem mais

interessantes, pois de antemão
permitem a análise de sua
aplicação no caso, bem como
avaliação de empresas em
momentos pré-contenciosos,
mas em que as posições do
Judiciário podem se mostrar
relevantes.

O mote das alterações
explanadas: aumentar a
segurança jurídica, garantir a
isonomia e acelerar o
julgamento dos processos. O
equilíbrio desses princípios
determinará também o sucesso
das alterações.

Só a aplicação dos institutos,
contudo, na falta de
conhecimento empírico a
respeito, poderá demonstrar se
as técnicas processuais
adotadas terão o condão de
reduzir a espera por
julgamentos e acelerar a
tramitação dos processos
judiciais.

Luis FernandoGuerrero é consultor da
área deContencioso eArbitragemdo
escritório Lobo&deRizzoAdvogados
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Ithink Comunicação e Publicidade Ltda.
CNPJ/MF: 03.077.555/0001-20 - NIRE: 35.221.561.306

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SAPIENT BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (�Sapient�), na qualidade de sócia majoritária da ITHINK COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE LTDA., sociedade limitada, com sede na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 2, 15º andar, conjuntos.
151 e 152, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.077.555/0001-20
(�Sociedade�), nos termos do artigo 1.152, parágrafo 3°, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil) e do contrato
social da Sociedade, convoca os sócios da Sociedade para Reunião Extraordinária de Sócios a ser realizada no dia 22 de janeiro
de 2015, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, para deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) cessão e transferência de quotas
dos sócios Marcelo Tripoli Morais, Tiago Gandara Cruvinel e Carlos Gustavo Marques Borges à sócia Sapient; (ii) aumento do
capital social da Sociedade; (iii) renúncia dos administradores; (iv) eleição de novos administradores; (v) limitação dos poderes
dos novos administradores eleitos; (vi) aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao ano de 2013; (vii)
consolidação do contrato social; e (viii) quaisquer outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 13 de janeiro de 2015.

Instituto Butantan
CNPJ: 61.821.344/0001-56

INSTITUTO BUTANTAN, sito à AvenidaDoutorVital Brasil nº 1500,
Butantã, São Paulo – SP, torna público que requereu à
SVMA a Licença Ambiental de Operação da Subestação de
Transformação de Energia do Instituto Butantan e Ramal Aéreo
de Subtransmissão

CIEL3 CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91

NIRE 35.300.144.112
363ª Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Outubro de 2014

Data e Horário: Aos 28 dias do mês de outubro de 2014, às 17 horas. Local: Na sede social da Companhia,
na Alameda Grajaú, nº 219, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Mesa: Presidente da Mesa:
Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário da Mesa: Sr. José Eduardo dos S. Iniesta Castilho. Presença:
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cielo, presencialmente ou por
teleconferência. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da
Companhia. Ordem do Dia: Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre do exercício
de 2014. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e
posterior votação, os membros do Conselho de Administração, tendo tomado conhecimento prévio das
demonstrações financeiras relativasao terceiro trimestredoexercício2014 (trimestre findoem30de setembro
de2014)edospareceresfavoráveisdoComitêdeAuditoriaedoConselhoFiscal,deliberaram,porunanimidade
e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras ora mencionadas e o Parecer dos Auditores
Independentes. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à
divulgação das demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre do exercício 2014, na forma habitual.
LavraturaeLeituradaAta:Nadamaishavendoaser tratado,oSenhorPresidenteofereceuapalavraaquem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela
unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da
Mesa; Jose Eduardo dos S. Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da
Companhia: Alexandre Correa Abreu, Alexandre Rappaport, Domingos Figueiredo de Abreu, Francisco
Augusto da Costa e Silva, Francisco José Pereira Terra, Gilberto Mifano, José Maurício Pereira Coelho, Marcelo
de Araújo Noronha, Maria Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira. Certifico
que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Jose Eduardo dos S. Iniesta Castilho - Secretário
da Mesa. JUCESP nº 478.699/14-1 em 26/11/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

CIEL3 CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91

NIRE 35.300.144.112
362ª Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Outubro de 2014

Data e Horário: Aos 22 dias do mês de outubro de 2014, às 14 horas. Local: Na sede social da Companhia,
na Alameda Grajaú, nº 219, Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Mesa: Presidente da Mesa:
Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário da Mesa: Sr. José Eduardo dos S. Iniesta Castilho. Presença:
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cielo, presencialmente ou por
teleconferência. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da
Companhia. Ordem do Dia: Avaliação de contratação extraordinária da Auditoria Independente.
Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Em cumprimento regra de governança
corporativa da Companhia que determina que toda contratação extraordinária da empresa de auditoria
independente que audita as suas demonstrações financeiras, direta ou indiretamente, necessita ser
previamente autorizada pelo Conselho de Administração (artigo 5º, letra “k” do Regimento Interno), os
membros do Conselho de Administração da Cielo deliberaram autorizar a contratação da unidade norte
americana da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) pela sua subsidiária americana, Merchant
e-Solutions, para realizar trabalho quanto ao atestado de qualidade dos serviços em tecnologia da informação
prestadosporestaparaseusclientes,aserdesenvolvidoentreoutubro/14efevereiro/15.Ovalordacontratação
importa em US$165,000.00 (cento e sessenta e cinco mil dólares americanos), e a inexistência de ofensa a
independência da KPMG para com a Cielo ou Merchant e-Solutions foi declarada pela KPMG, e também
avaliadapeloComitêdeAuditoria eAuditoria InternadaCompanhia.LavraturaeLeituradaAta:Nadamais
havendoaser tratado,oSenhorPresidenteofereceuapalavraaquemdelaquisesse fazerusoe,comoninguém
se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a
qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Jose Eduardo dos S. Iniesta Castilho,
Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Alexandre Correa Abreu,
Alexandre Rappaport, Domingos Figueiredo de Abreu, Francisco Augusto da Costa e Silva, Francisco José
Pereira Terra, Gilberto Mifano, José Maurício Pereira Coelho, Marcelo de Araújo Noronha, Maria Izabel Gribel
de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
em livro próprio. Jose Eduardo dos S. Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 478.700/14-3 em
26/11/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06 - NIRE 35.300.138.023
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Outubro de 2014

1 - Data, Hora e Local: Realizada em 31 de outubro de 2014, às 16:00 horas, na sede social do Banco ABC
Brasil S.A. (“Companhia”), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. 2 - Presença: Membros do Conselho de Administração da Companhia. • Dr. Anwar Ali
AI Mudhaf - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião; e • Sr. Sergio Ricardo Borejo -
Convidado pelo Presidente do Conselho de Administração, com a anuência dos demais Membros do Conselho
de Administração, para atuar como Secretário desta Reunião. 3 - Ordem do Dia: 3.1. Eleição de Diretora.
4 - Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou: 4.1. Eleger para a Diretoria da
Companhia, commandatoatéaprimeira reuniãodoConselhodeAdministraçãoa se realizar apósaassembleia
geral ordinária de 2016, a Sra. Valeria Fernandes da Silva, brasileira, solteira, engenheira, domiciliada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar,
portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 19.556.633-6, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob
nº 129.940.788-99 para o cargo de Diretora sem designação específica; 4.2. A Diretora ora eleita também
integrará o Comitê de Remuneração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, ate a primeira Reunião
do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2016, atuando em nome da
Companhia e de suas subsidiárias e terá as atribuições legais e regulatórias e as definidas no Estatuto Social da
Companhia; 4.3. A Diretora ora eleita declarou, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao
exercício do cargo. Os Conselheiros presentes declaram que a eleita preenche as condições previstas no artigo
2º do Regulamento Anexo ll a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012.
4.4. Em decorrência desta deliberação e após a homologação da Diretora ora eleita e do Diretor eleito em
reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de outubro de 2014, pelo Banco Central do Brasil,
a Diretoria da Companhia, já considerando os Diretores eleitos anteriormente, terá a seguinte composição:
Diretor-Presidente: Sr. Anis Chacur Neto; Diretor Vice-Presidente de Banco de Investimento: Sr. José Eduardo
Cintra Laloni; Diretor Vice-Presidente Comercial: Sr. Gustavo Arantes Lanhoso; Diretor Vice-Presidente
lnternacional eFinanceiroeDiretordeRelaçãocomlnvestidores: Sr.SérgioLulia Jacob;DiretorVice-Presidente
Administrativo: Sr. Sergio Ricardo Borejo; Diretor Vice-Presidente de Risco: Sr. Renato Pasqualin Sobrinho;
Diretores semdesignaçãoespecífica:AlexandreYoshiakiSinzato,Antonio JoséNicolini,AntonioSanchez Junior,
Bibiana Veronez, Caetano Fabrini Neto, Carlos Alfredo de Melo, Christian Max Finardi Squassoni, Claudio
RodriguesTibau,DieterKlemz,EduardodeMoraesMelchertGrell,GustavoHenriqueTavaresSilvaBellon,Hugo
BotelhoBittencourt, JoãoCarlosBenitesFreneda, JoséÁlvaroCorbetGuimarães,LeilaMariadeCarvalhoRocha,
LilianGordon, LuizAntoniodeAssumpçãoNeto, LuizAugustoGalvãoMonteiro, LuizCarlosDanielCadó,Paulo
Corrêa de Moraes Junior, Paulo Romagnoli, Ricardo Gentile Rocha, RicardoPenteado CamargoTicoulat,Valéria
Fernandes da Silva, Waldecir dos Santos Junior e Wandir Pereira Reis. 5 - Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata a qual, após ter sido lida e achada conforme,
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de outubro de 2014. Ass.: Anwar Ali AI Mudhaf - Presidente do
Conselho de Administração e Presidente da Reunião, Sergio Ricardo Borejo - Secretário convidado pelo
Presidente do Conselho de Administração, Membros do Conselho: Anwar Ali AI Mudhaf, Tito Enrique da
SilvaNeto,EdgarAzevedo Uchôa,GuilhermedeMoraisVicente,PaulHenry Jennings,RicardoUchoa
Alves de Lima e Vernon Handley. Confere com original lavrado em livro próprio. Sergio Ricardo Borejo -
Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP 250.703. JUCESP nº 516.780/14-1 em 23/12/2014. Flávia Regina
Britto - Secretária Geral em Exercício.

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 004/2015

OC nº 443101440912015OC00011 - Prestação de serviços de digitação de dados
nas instalações e equipamentos da Prodesp e/ou de seus clientes, através da ope-
ração de microcomputador ou outro meio eletrônico de entrada de dados, nas con-
dições estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo VI deste Edital. A sessão públi-
ca de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br às 9h do dia 27/01/2015.OEdital poderá ser consultado e cópias
obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Informa-
ções para aquisição/consulta do Edital na Prodesp, pelo telefone (11) 2845-6452.

Indústrias Anhembi S.A.
CNPJ/MF nº 55.116.131/0001-20 - NIRE 35.300.109.368

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/11/2014
Aos 30/11/2014, às 10:00 horas, na sede social. Presença: única acionista representante de 100% do capital votante
da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Sergio Leonardo Bandeira de Mello Alkmin; Secretária: Rita de Cássia Nader.
Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) aprovação integral do Protocolo e Justificação de Incorporação
da Hipobrás Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, CNPJ/MF
sob o nº 07.265.404/0001-56, com sede na Avenida Bernardino de Campos, nº 98, 4º andar, sala 03, Paraíso,
CEP: 04004-040, São Paulo-SP, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.321.588
(“Hipobrás”), pela Companhia, bem como a ratificação dos peritos avaliadores do patrimônio líquido da Companhia,
Décio Gonlin Ng Deep, português, divorciado, contador, CRC/SP sob o nº 1SP173.435/O-3 e no CPF/MF
sob o nº 054.411.518-03, RG nº 37.689.833-1 SSP/SP; Marcos Roberto Sponton, brasileiro, casado, contador, CRC/
SP sob o nº 1SP196.572-O-3 e no CPF/MF sob o nº 246.050.638-46, RG nº 18.327.177 SSP/SP;
e Lilian Natale Cornegruta, brasileira, solteira, contadora, CRC/SP sob o nº 1SP233.700/O-2 e no CPF/MF
sob o nº 055.073.938-69, RG nº 16.284.370-7 SSP/SP; (ii) aprovação do Laudo de Avaliação em que se declara que o
patrimônio líquido da Hipobrás, a ser incorporado pela Companhia, tem o valor positivo de R$10.167.924,40
(dez milhões, cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos); (iii) alteração do capital
social da Companhia que passará a ser de R$3.489.207,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos
e sete reais) e alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Ademais, reversão das ações ordinárias que a
Hipobrás detém no capital social da Companhia o patrimônio da Companhia e atribuição exclusiva aos únicos acionistas
da Hipobrás, na mesma proporção societária que cada um detinha no capital social da Hipobrás, não havendo, portanto,
o cancelamento de nenhuma ação ordinária da Companhia; e (iv) autorização dos Diretores para praticar todos os atos
que se fazem necessários para a implementação da incorporação, inclusive efetuar transferência dos respectivos bens
e assinar todos os documentos necessários à consecução da operação em tela. Nada mais. São Paulo, 30/11/2014.
JUCESP nº 506.471/14-7 em 17.12.2014 - Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Gas Brasiliano Distribuidora S.A. torna
público que recebeu da Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo - CETESB a
Licença Ambiental de Instalação nº 2325, de
31/12/2014, para Distribuição de Gás Na-
tural no município de Marília com validade
de 06 anos, a contar da data de sua emissão.

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE: 353.003.595-69

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
AVISO AOS ACIONISTAS

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DASAMÉRICAS (BM&FBOVESPA: LCAM3) (“Companhia”), comunica a seus acionistas que,
conforme deliberado pelo seu Conselho de Administração em 13/01/2015, procederá ao pagamento de Juros sobre Capital
Próprio (“JCP”) no dia 23/01/2015, no montante bruto total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), equivalentes a
R$ 0,047109057 por ação, com retenção na fonte de 15% de Imposto de Renda, exceto para os acionistas que sejam
comprovadamente imunes ou isentos, sendo certo que os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda deverão enviar
à Companhia, no endereço indicado ao final , até 19/01/2015, a documentação comprobatória pertinente. O pagamento
dos JCP tem como data-base a posição acionária de 14/01/2015, sendo que, a partir de 15/01/2015, inclusive, as ações da
Companhia serão negociadas “ex” estes juros.
O pagamento do JCP será feito mediante depósito na conta corrente dos acionistas, conforme por cada um deles informado
à Itaú Corretora de Valores S.A. Alternativamente, para o recebimento dos JCP a que têm direito, os acionistas poderão se
apresentar à uma agência do Itaú-Unibanco S.A., munidos dos documentos que comprovem a titularidade das ações da
Companhia. Os JCP relativos às ações custodiadas na CBLC serão pagos a esta entidade, que os repassará aos acionistas
por intermédio das Corretoras Depositantes.
São Paulo, 13 de janeiro de 2015

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO - DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1Gerência Geral de Relações com Investidores – Av. Raja Gabáglia, 1.781, 12º andar, Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP:
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Maestro Locadora de Veículos S.A.
CNPJ/MF 08.795.211/0001-70 - NIRE 35.300.414.284

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2013
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2013, às 09:00 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, nº 1229, Jardim
Elisa, CEP 06833-160. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o
disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.11.2001 (�Lei nº 6.404/76�),
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do �Livro de Pre-
sença de Acionistas�. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo
Sr. Fabio Lewkowicz. 4. Ordem do Dia: (a) Apreciar e deliberar sobre o Relatório da Administração, bem como sobre as
Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (b) Destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia; e (d) Fixar a remuneração global da administração para o ano-calendário de 2013. 5. Deliberações:
Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar, depois de
examinados e discutidos, inclusive na presença do Auditor Independente da KPMG, Sr. Ulysses M. Duarte Magalhães, o
Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social ndo em 31
de dezembro de 2012, conforme publicações realizadas nos jornais Diário O cial Empresarial e Diário do Comércio. 5.2.
Os acionistas deliberaram pela não distribuição dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012. 5.3. Os acionistas resolvem reeleger como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.
(i) Alberto Costa Sousa Camões, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5347708 (IFP/
RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 048.555.488-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, que ocupa o cargo de Presidente do
Conselho de Administração, (ii) Sr. Eduardo Magalhães Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 24.917.478-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 205.371.978-85, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia,
CEP 04551-060, que ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, (iii) Alan Lewkowicz, brasileiro, sol-
teiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.546.080-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 368.624.248-
66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor José Manuel, 67, apartamento
181, Pacaembu, CEP 01232-020, que ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração, e (iv) Fernando Zingales
Oller do Nascimento, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.782.000-8 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob nº 270.962.798-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com en-
dereço na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, CEP 04719-002, que ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração;
e eleger o Sr. António Carlos Romeiras de Lemos, português, casado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade para estrangeiro RNE nº V457763-E, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua General Urquiza, 165, apartamento nº 401, Bairro Leblon, CEP 22431-040, para o cargo de Conselheiro
Independente, em substituição ao Sr. José Ricardo Quintana, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados. 5.4.
Os Conselheiros ora eleitos e/ou reeleitos tomarão posse de seus mandatos, cujo termo inicial será nesta data, mediante
assinatura nos respectivos termos de posse em livro próprio, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem
incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis ou a administração de
sociedades e que não está condenado a pena que vede, 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
nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-

priedade. 5.5. Os conselheiros possuem mandato uni cado até a primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser
realizada no exercício social de 2014. 5.6. Fixar a remuneração global da administração para o ano-calendário de 2013 em
até R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), cando sua distribuição entre Conselheiros e Diretores a cargo
do Conselho de Administração, observado o disposto no Acordo de Acionistas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada. Embu das Artes, 26 de abril de 2013. Alberto Costa Sousa Camões - Presidente; Fabio Lewkowicz - Secretário.
JUCESP nº 183.785/13-7 em 16/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2014
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2014, às 09:00 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rua Paulo do Vale, 356, salão 03 fundos, Vila Cercado
Grande, CEP 06801-010. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o
disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.11.2001 (�Lei nº 6.404/76�),
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do �Livro de Pre-
sença de Acionistas�. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo
Sr. Fabio Lewkowicz. 4. Ordem do Dia: (a) Apreciar e deliberar sobre o Relatório da Administração, bem como sobre as
Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) Destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (c) Eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia; (d) Fixar a remuneração global da administração para o ano-calendário de 2014; e e) Assuntos
Gerais da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições,
o quanto segue: 5.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, inclusive na presença do Auditor independente da KPMG,
Sr. Ulysses M. Duarte Magalhães, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras auditadas refe-
rentes ao exercício social ndo em 31 de dezembro de 2013, conforme publicações nos jornais Diário O cial Empresarial e
Diário do Comércio. 5.2. Os acionistas deliberaram pela não distribuição dos lucros apurados no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013, tendo em vista a sua não ocorrência. 5.3. Os acionistas resolvem reeleger como membros
efetivos do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (i) Alberto Costa Sousa Camões, brasileiro, casado, em-
presário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5347708 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 048.555.488-71, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar,
Vila Olímpia, CEP 04551-060, que ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração, (ii) Sr. Eduardo Magalhães
Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.917.478-9 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob nº 205.371.978-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, que ocupa o cargo de Vice-Presidente
do Conselho de Administração, (iii) Alan Lewkowicz, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 3.546.080-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 368.624.248-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Doutor José Manuel, 67, apartamento 181, Pacaembu, CEP 01232-020, que ocupa o cargo
de membro do Conselho de Administração, e (iv) Fernando Zingales Oller do Nascimento, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade RG nº 26.782.000-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 270.962.798-14, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, CEP 04719-
002, que ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração; e reeleger o Sr. António Carlos Romeiras de Lemos,
português, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº V457763-E,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza, 165, apartamento
nº 401, Bairro Leblon, CEP 22431-040, para o cargo de Conselheiro Independente. 5.4. Os Conselheiros ora reeleitos
tomarão posse de seus mandatos, cujo termo inicial será nesta data, mediante assinatura nos respectivos termos de posse
em livro próprio, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos
em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades e que não estão condenados a
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 nanceiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.5. Os conselheiros possuem
mandato uni cado até a primeira Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício social de 2015.
5.6. Fixar a remuneração global da administração para o ano-calendário de 2014 em até R$1.360.000,00 (um milhão e tre-
zentos e sessenta mil reais), cando sua distribuição entre Conselheiros e Diretores a cargo do Conselho de Administração,
observado o disposto no Acordo de Acionistas. 5.7. No que tange aos assuntos gerais da Companhia, os acionistas são
informados que as páginas 72 a 75 do Livro de Atas de Assembleias Gerais tornam-se sem efeito, pois naquelas páginas
foram impressas, por equívoco, atas do Conselho de Administração. Oportunamente, os acionistas são esclarecidos que as
respectivas atas do Conselho de Administração foram impressas no livro próprio, estando toda a documentação societária
em plena ordem. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Embu das Artes, 29 de abril de 2014. Alberto
Costa Sousa Camões - Presidente; Fabio Lewkowicz - Secretário. JUCESP nº 227.929/14-7 em 10/06/2014. Flávia Regina
Britto - Secretária-Geral em Exercício.
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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 23 de Julho de 2012
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Realizadas no dia 23 (vinte e três) de julho de 2012, às 10:00 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, KM 21, sala I, Carapicuíba, CEP 06709-
015. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124,
§4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.11.2001 (�Lei nº 6.404/76�), tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do �Livro de Presença de Acionistas�. 3. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo Sr. Eduardo Magalhães Oliveira. 4.
Ordem do Dia: (1) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) apreciar e deliberar sobre o Relatório da Administração, bem como
sobre as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b)
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (c) uni cação do prazo de mandato dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. (2) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) transferência do endere-
ço da sede social e consequente alteração do Artigo 10 do Estatuto Social; (b) alteração das regras de representação da
Companhia e consequente alteração do Artigo 23 do Estatuto Social; e (c) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5.
Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Em
Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório da Administração, bem como as
Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social ndo em 31 de dezembro de 2011, conforme publicações
realizadas nos jornais Diário O cial Empresarial e Diário Comércio Indústria & Serviços, nas respectivas edições de 13 de ju-
nho de 2012. Tendo em vista a inexistência de lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os
acionistas da Companhia deixam de deliberar sobre sua destinação. 5.1.2. Os acionistas resolvem uni car o prazo de manda-
to dos membros do Conselho de Administração da Companhia, vinculando-o à realização das Assembleias Gerais Ordinárias,
de modo que o mandato atualmente em vigor dos Srs. (i) Alberto Costa Sousa Camões, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5347708 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 048.555.488-71, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP
04551-060, que ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração, (ii) Sr. Eduardo Magalhães Oliveira, brasileiro,
solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.917.478 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob
nº 205.371.978-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, que ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção, (iii) José Ricardo Quintana, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.820.452-2 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob nº 038.033.138-13, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, na Alameda Corvina, 358, Alphaville, Residencial 11, CEP 06540-325, que ocupa o cargo de Conselheiro Independente,
(iv) Alan Lewkowicz, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.416.080-1 (SSP/SP), inscri-
to no CPF/MF sob nº 368.624.248-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor
José Manuel, 67, apartamento 181, Pacaembu, CEP 01232-020, que ocupa o cargo de membro do Conselho de Administra-
ção, e (v) Fernando Zingales Oller do Nascimento, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº
26.782.000 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 270.962.798-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, CEP 04719-002, que ocupa o cargo de membro do Conselho
de Administração, e sua suplente, Sra. Gudrun Monika Busch, alemã, casada, administradora de empresas, portadora da
Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V745765-5, inscrita no CPF/MF sob nº 234.848.818-36, residente e domicilia-
da na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, CEP 04719-002, que
se encerraria em 10 de outubro de 2012, passa a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em
2013. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assi-
natura dos respectivos termos de posse no livro próprio da Companhia, oportunidade na qual deverão declarar não estar im-
pedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresárias ou a administração de sociedades empresárias, e nem conde-
nados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, 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 nanceiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.2. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1. Transferir o endereço da sede social para a Cidade de Embu das Artes, Estado de São
Paulo, na Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 1.229, Jardim Elisa, CEP 06833-160, passando o Artigo 1º do Estatuto Social
a vigorar na forma da consolidação abaixo. 5.2.2. Estabelecer que o cargo de Diretor Comercial e de Marketing poderá ser
acumulado com qualquer outro cargo na Diretoria, por prazo indeterminado, alterando-se, por consequência, o Artigo 18, item
(ii) do Estatuto Social, que passa a vigorar na forma da consolidação abaixo. 5.2.3. Alterar as regras de representação de ni-
das no Estatuto Social, alterando-se, por consequência, o Artigo 23 do Estatuto Social, de forma a estabelecer que: (i) a
Companhia poderá ser representada e obrigar-se-á (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores agindo em conjunto entre si, ou (b) por
qualquer dos Diretores agindo em conjunto com um procurador devidamente constituído pela Companhia, ou ainda (c) exclu-
sivamente nos atos envolvendo a alienação ou venda de veículos automotores pela Companhia, incluindo a assinatura dos
documentos e a prática dos atos necessários à efetivação das transferências junto aos órgãos competentes, bem como dos
instrumentos envolvendo a alienação duciária de tais veículos em operações de crédito ou nanciamento e a baixa/cancela-
mento de tais instrumentos de garantia, por 2 (dois) Diretores, 2 (dois) procuradores, ou por 1 (um) Diretor agindo em conjun-
to com 1 (um) procurador; e (ii) as procurações outorgadas para a prática dos atos envolvendo alienação ou venda de veículos
automotores pela Companhia, conforme indicado no item (c) do item (i) acima, deverão ter prazo máximo de validade de 1 (um)
ano. 5.2.4. Por m, aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia que, já incluídas as alterações perti-
nentes, passa a vigorar na forma do Anexo I à presente. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Cotia, 23 de
julho de 2012. (aa) Presidente - Alberto Costa Sousa Camões; Secretário - Eduardo Magalhães Oliveira; Acionistas - Fabio
Lewkowicz, Alan Lewkowicz, Natalie Lewkowicz Rivkind, Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes Stratus
Fleet, Stratus Investimentos Ltda., e Lewco Participações e Administração Ltda. Confere com a original, lavrada em livro pró-
prio. Cotia, 23 de julho de 2012. Alberto Costa Sousa Camões - Presidente; Eduardo Magalhães Oliveira - Secretário.
JUCESP nº 385.511/12-7 em 03/09/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.


