
BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.257.266/0001-14 - NIRE 35.300.352.629

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de outubro de 2021. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de outubro de 2021, na sede da companhia, localizada na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002. Mesa: Presidente: Edson Pereira da Silva; Secretário: Edilson 
Paulo de Oliveira. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Dispensada a 
convocação nos termos do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a transformação de tipo social de 
Sociedade Anônima para Sociedade Limitada; (ii) a eleição dos administradores da Sociedade transformada; e (iii) o novo Contrato Social que regerá a Sociedade Limitada. Deliberações: 
Examinadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar a transformação societária da Brasnefro 
Participações S.A. de sociedade anônima para sociedade limitada passando a ser denominada Brasnefro Participações Ltda. Com a transformação, cada ação corresponderá a uma 
quota passando a sócia DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, na Rua Bárbara 
Heliodora, 312, sala 1, Utinga, Cep 09220-340, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.221.777.139, em 02 de 
Outubro de 2007 e inscrita no CNPJ sob o n. 09.215.235/0001-75, representada por seu administrador Edson Pereira da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de 
identidade RG nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56 e Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, 
bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (“DIALINVEST”) a ser proprietária de 532.280.167 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento 
e sessenta e sete)  quotas e a sócia  PREAFIN III S.à r.l., sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis de Grão-Ducado do Luxemburgo, com sede em 196, 
rue de Beggen, L-1220, Luxembourg R.C.S, B82632, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.476.608/0001-61, por seu procurador Fábio Machado, brasileiro, casado, contador, portador da 
Cédula de Identidade RG 15.519.520 SSP/SP e no CPF/MF sob o nº 032.136.398-18, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. 
das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,   proprietária de 1 (uma) quota. (ii) Aprovar a eleição dos seguintes Administradores da 
Sociedade: (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador da carteira de identidade R.G. nº 18.892.661-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob 
a designação de Diretor Presidente, (ii) o  Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810 IFP/RJ, 
inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-
003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretora. (iii) Aprovar o Contrato Social da Sociedade com a seguinte redação: “Contrato Social de BRASNEFRO 
PARTICIPAÇÕES LTDA. Capítulo I – Nome, Sede e Prazo de Duração. Cláusula 1ª. A sociedade empresária limitada girará sob a denominação de BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES LTDA. 
(“Sociedade”) e será regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações). Cláusula  2º. A Sociedade tem sua sede 
e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, n.º 4.667 – parte, Jardim Paulista, CEP 01401-002, podendo, mediante resolução dos sócios, 
abrir e fechar filiais, escritórios ou outras dependências em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz. 
Cláusula 3º. A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Objeto. Cláusula 4ª. O objeto social da Sociedade é a participação em outras sociedades, comerciais ou 
civis, na qualidade de acionista, sócia ou associada, bem como a administração dessas participações e de outros bens próprios móveis e imóveis. Capítulo III – Capital Social. Cláusula 
5ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em bens, é de R$ 532.280.168,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, 
cento e sessenta e oito reais) dividido em 532.280.168 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, assim distribuídas entre os sócios: a) DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA detém 532.280.167 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e 
sessenta e sete) quotas no valor nominal total de R$ 532.280.167,00 (quinhentos e trinta e dois milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e sete reais)  e b) PREAFIN III S.à r.l., 
detém 1 (uma) quota, no valor nominal total de R$ 1,00 (um real). Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade da sócia é 
restrita ao valor de suas quotas e esta responde integralmente pela integralização do capital social. Cláusula 6ª. Os sócios poderão deliberar sobre o aumento do capital social, tendo 
os mesmos a preferência para participar do aumento nos 30 (trinta) dias que se seguirem à deliberação e na proporção das quotas de que sejam titulares. Após o decurso de referido 
prazo ou face à renúncia expressa ao exercício do direito de preferência, os sócios aprovarão a modificação no contrato que reflita o correspondente aumento de capital. Pode o sócio 
ceder seu direito de preferência, devendo, no entanto, tal cessão subordinar-se ao disposto na Cláusula14 do presente Contrato Social. Capítulo IV – Deliberações Sociais. Cláusula 7ª. 
Além das matérias indicadas em outras Cláusulas do presente Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quorum de deliberação estabelecido na Cláusula 8ª 
abaixo, as seguintes matérias: a) a modificação do presente Contrato Social; b) a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; c) a 
designação dos administradores, quando feita em ato separado; d) a destituição dos administradores; e) o modo de remuneração dos administradores; f) o pedido de recuperação 
judicial ou extrajudicial; g) a aprovação das contas da administração; h) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; i) o estabelecimento de negócios 
estranhos ao objeto da Sociedade; j) o exercício do direito de voto detido pela Sociedade em razão de sua participação em outras sociedades, subsidiárias ou não; l) a criação ou resgate 
das quotas da Sociedade, aumentando ou reduzindo o capital social; m) a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros, exceção feita aos negócios ou 
operações de subsidiárias ou coligadas; n) a concessão ou a tomada de empréstimos em dinheiro, exceto se envolver sociedades controladas, afiliadas ou pertencentes ao mesmo 
grupo; o) a aquisição, alienação o comodato ou a oneração de bens imóveis; p) a celebração de qualquer contrato, com exceção dos ressalvados no item (n) acima, com valor superior 
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); q) a doação ou contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente; e r) a nomeação de procuradores 
com poderes para, em nome da Sociedade, celebrar contratos e praticar atos relacionados nesta Cláusula. Cláusula 8ª. As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios 
representando no mínimo três quartos do capital social, salvo quando este Contrato Social estabelecer quorum específico ou a lei exigir quorum maior. Cláusula 9ª. As deliberações 
dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. 
Parágrafo Primeiro. A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios, ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes. Parágrafo Segundo. 
Atas de reunião deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos sócios participantes. A validade das deliberações estará condicionada à observância do quórum definido em lei 
ou neste Contrato Social. Será levada ao registro público competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros. Cláusula 10. Será 
realizada reunião anual de sócios, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras, bem como para designar os administradores se for o caso. Parágrafo Primeiro. Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência da data da reunião anual. Parágrafo Segundo. Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na Clausula 10. Capítulo V – Administração. 
Cláusula 11. A administração da Sociedade será exercida por duas ou mais pessoas físicas, podendo ser sócios ou não, que exercerão mandato por prazo indeterminado. Os 
administradores estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão e, por prazo indeterminado e sob sua denominação que lhes vier a ser estabelecida pelos sócios 
quando de sua designação, terão poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive: a) representação ativa ou passiva da Sociedade, 
em juízo ou fora dele, incluindo representação perante qualquer departamento ou repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e b) a gerência, orientação e direção dos 
negócios sociais. Cláusula 12. A remuneração dos administradores deverá ser fixada pelos sócios e levada a conta de despesas gerais da Sociedade. Cláusula 13. A Sociedade somente 
se obriga perante terceiros por ato ou assinatura: (a) de dois administradores agindo em conjunto; (b) de um administrador agindo em conjunto com um procurador, dentro dos limites 
estabelecidos no respectivo instrumento de mandato; ou (c) de dois procuradores agindo em conjunto, atuando dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de 
mandato. Parágrafo Único. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre escritas e assinadas por dois administradores. Os poderes outorgados deverão ser expressamente 
identificados e, com exceção das procurações “ad judicia”, terão prazo de validade máximo de 2 (dois) anos. As procurações deverão ser consistentes com os termos, condições e 
limitações estabelecidas no Contrato Social e poderão ser revogadas a qualquer tempo, com ou sem causa. Capítulo VI – Cessão e Transferência de Quotas. Cláusula 14. Qualquer 
cessão ou transferência de quotas a terceiros somente serão efetuadas se prévia e expressamente autorizada por sócios representando a maioria do capital social. Capítulo VII – 
Exercício Social, Balanço e Lucros. Cláusula 15. O exercício social coincidirá com o ano civil. Um balanço geral e uma demonstração de lucros e perdas deverão ser elaborados ao final 
do exercício social, cujas cópias deverão ser entregues a todos os sócios no prazo de 3 (três) meses. Balancetes intercalares deverão ser levantados, a qualquer tempo, caso os sócios 
assim decidam. Cláusula 16. Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter a destinação que vier a ser determinada pelos sócios. Caso os sócios venham a 
determinar pela distribuição de lucros, estes serão distribuídos na proporção da participação dos mesmos no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade 
dos sócios. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que deliberação expressa quanto a destinação dos mesmos seja tomada. Capítulo VIII – Resolução e 
Exclusão de Sócio. Cláusula 17. No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa física, ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será 
resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada. Cláusula 18. Havendo justa causa, sócios representando a maioria do capital social poderão excluir um ou mais 
sócios da Sociedade mediante alteração do presente contrato social. Parágrafo Único. A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se 
ciência de 10 (dez) dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício ao direito de defesa. Capítulo IX – Cálculo e Pagamento de Haveres. Cláusula 19. Nas 
hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio, exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será calculada com base no valor contábil à 
data do respectivo evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 12 (doze) meses, em parcelas ou não, conforme 
determinado pelos sócios remanescentes. Capítulo X – Dissolução e Liquidação da Sociedade. Cláusula 20. A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do 
disposto na Cláusula 7ª, e nas demais hipóteses previstas em lei. Cláusula 21. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 
a 1.112 do Código Civil. Capítulo XI – Alterações. Cláusula 22. O presente Contrato Social poderá ser alterado, a qualquer tempo, em qualquer de seus aspectos, por decisão de sócios 
representando três quartos do capital social. O respectivo instrumento de alteração será considerado válido quando celebrado por sócios que tiverem votado a favor da mencionada 
deliberação. Capítulo XII – Transformação. Cláusula 23. A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam 
expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário. Capítulo XIII – Foro. Cláusula 24. Fica eleito o foro da cidade doe São Paulo, Estado de São Paulo, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. Capítulo XIV – Designação de Administrador. 
Cláusula 25. Ficam eleitos para os cargos de administradores da Sociedade, (i) o Sr. Edson Pereira da Silva, casado, contador, portador da carteira de identidade R.G. nº 18.892.661-6 - 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.101.488-56, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, 
CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor Presidente, (ii) o  Sr. Edilson Paulo de Oliveira, brasileiro,  casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 069.700.258-61, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. das 
Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretor; e (iii) a Dra. Ana Beatriz Lesqueves Barra, brasileira, 
casada, médica, portadora da Cédula de Identidade no. 054347810 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 927.288.987-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, com 
endereço comercial na Av. das Américas, nº 3443, bloco 04, 2º andar, CEP 22631-003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atuando sob a designação de Diretora. Cláusula 26. Os 
Administradores Edson Pereira da Silva, Edilson Paulo de Oliveira e Ana Beatriz Lesqueves Barra declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Edson Pereira da Silva -  
Presidente da Mesa. Edilson Paulo de Oliveira - Secretário da Mesa. DIALINVEST SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Edson Pereira da Silva / Edilson Paulo de Oliveira.  
PREAFIN III S.à r.l. - p.p. Fábio Machado. Declaração de Desimpedimento dos Administradores Designados: Edson Pereira da Silva; Edilson Paulo de Oliveira; Ana Beatriz Lesqueves 
Barra. JUCESP 582.678/21-3, em 07/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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