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Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social e Transformação de Tipo Societário
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito: A. Leonardo Marcus Ribeiro da 
Silva, CPF/ME n° 278.465.488-59, RG n° 23.971.272-9 SSP/SP, residente em São Carlos/SP, na Ave-
nida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820; 
B. Claudia Henrique Soares Silva, RG nº 28.298.618-2 SSP/SP, CPF/MF nº 278.348.848-59, residen-
te em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial 
Montreal, CEP 13563-820. Únicos sócios da Silva e Soares Empreendimentos e Participações Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em São Carlos/SP, na Rua Padre Teixeira, nº 1754, Sala 02, 
Centro, CEP 13.560-210, CNPJ/ME nº 41.634.209/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCESP/NIRE 35237091207, doravante denominada, enquanto sociedade limitada, como “Sociedade”, 
e, após a deliberação de transformação de tipo societário abaixo, como “Companhia”; e ainda Resolvem, 
por meio deste instrumento, por unanimidade, alterar o Contrato Social da Sociedade e posteriormente 
transformá-la em sociedade por ações, por meio dos termos e condições a seguir. I. Transformação do 
Tipo Societário - 1.1. Os sócios Leonardo Marcus Ribeiro da Silva e Claudia Henrique Soares Sil-
va, titulares de 100% das quotas da Sociedade (doravante referidos em conjunto como os “Acionistas”), 
decidem, por unanimidade, na forma do artigo 1.113 do Código Civil, e também da Instrução Normati-
va DREI n. 35/2017, transformar o tipo societário da Sociedade, independentemente de liquidação ou 
dissolução, passando essa de sociedade limitada para sociedade por ações, e a ser regida pela Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei de Sociedades por Ações”), pelas demais disposições legais aplicá-
veis, e também pelo Estatuto Social aprovado nos termos do item V a seguir. 1.2. Devido à transforma-
ção referida no item 3.1 acima, as 100.000 quotas representativas do capital social são ora convertidas 
em 100.000 ações ordinárias, todas elas nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1:1, ficando 
mantida a participação dos Acionistas no capital social conforme demonstra a relação abaixo, elaborada 
para os fins do item III do artigo 6º da Instrução Normativa DREI 35/2017. 

Acionistas Ações
LEONARDO MARCUS RIBEIRO DA SILVA 80.000
CLAUDIA HENRIQUE SOARES SILVA 20.000
Total 100.000
3.3. Não obstante a transformação, a Sociedade manterá o seu objeto social e a sua sede social. II. Elei-
ção da Diretoria - 4.1. Os Acionistas decidem eleger como Diretores da Companhia, para um mandato 
por 2 (dois) anos, permitida a reeleição, os Srs. (i) Leonardo Marcus Ribeiro da Silva, CPF/ME n° 
278.465.488-59, RG n° 23.971.272-9 SSP/SP, residente em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria 
de Cresci Leopoldina, n° 555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820, para o cargo de Diretor 
sem designação especifica; e (ii) Claudia Henrique Soares Silva, RG nº 28.298.618-2 SSP/SP, CPF/MF 
nº 278.348.848-59, residente em São Carlos/SP, na Avenida Professor Maria de Cresci Leopoldina, n° 
555, casa 236, Residencial Montreal, CEP 13563-820, para o cargo de Diretora sem designação especi-
fica, conforme termos de posse lavrados em livro próprio. 4.2. Os Diretores eleitos declaram, para todos 
os devidos fins legais, que não estão impedidos por lei especial, não foram condenados ou encontram-se 
sob efeito de condenação à 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 po-
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, e que não foram julgados culpados de quaisquer crimes previstos 
em lei que os impeça de realizar quaisquer atividades empresariais. III. Publicações - 3.1. Os Acionistas 
aprovaram que as publicações legais da Companhia sejam feitas no Diário Oficial de São Paulo, e tam-
bém no jornal Primeira Página de São Carlos. IV. Aprovação do Estatuto Social - 6.1. Finalmente, os 
Acionistas resolvem aprovar a redação do Estatuto Social da Companhia, que deverá prevalecer com a 
seguinte redação: “Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração - Arti-
go 1º. A Silva e Soares Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima regida pelo 
presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Compa-
nhia tem sede em São Carlos/SP, na Rua Padre Teixeira, nº 1754, Sala 02, Centro, CEP 13.560-210, 
podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, me-
diante deliberação da diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objetivo social o desenvolvimento das 
seguintes atividades: A) A Administração de Bens Próprios; B) Locação e Recebimento de Alu-
guéis de Imóveis Próprios; C) Compra e Venda de Bens Imóveis Próprios; D) A Gestão de Partici-
pação Societária em Outras Sociedades Afins, como Sócia ou Acionista, Brasileiras ou Estrangei-
ras, na Qualidade de Sócia; e E) Atividade de Assessoria Empresarial. Artigo 4º. A Companhia tem 
prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º. O capital social da Companhia 
é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º 
- Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - Mediante aprovação de 
Acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para 
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, para posteriormente aliená-las, observadas as 
normas legais regulamentares em vigor. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 6º. A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordi-
nariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral poderá ser convoca-
da: (i) por qualquer Diretor da Companhia; (ii) por qualquer acionista da Companhia; ou (iii) de outra forma 
conforme estabelecido no Acordo de Acionistas e na Lei das Sociedades por Ações. A Assembleia Geral 
deve ser convocada mediante publicação de edital de convocação nos termos do artigo 124 da Lei das 
Sociedades por Ações, e também por comunicação escrita enviada, sendo que, em qualquer caso, deve-
rá ser observada a antecedência mínima de 8 dias da data marcada para a realização de cada Assem-
bleia Geral em primeira convocação. O Edital de convocação e a comunicação escrita deverão conter as 
informações sobre o local, a data e o horário em que a respectiva Assembleia Geral será realizada e a 
ordem do dia detalhada, sendo que a comunicação escrita deverá incluir ainda o material razoavelmente 
necessário para que os acionistas possam deliberar sobre as matérias da ordem do dia, sem prejuízo dos 
demais requisitos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. Em caso de não instalação da Assem-
bleia Geral em primeira convocação, um novo edital de convocação deverá ser publicado, e nova comu-
nicação escrita deverá ser enviada aos acionistas, em ambos os casos com, no mínimo, 5 dias de ante-
cedência da data marcada para a realização de Assembleia Geral em segunda convocação, contendo a 
indicação de local, data e hora para realização da respectiva Assembleia Geral em segunda convocação, 
sendo certo que, nesse caso, a Assembleia Geral será realizada, no mínimo, 5 dias e, no máximo, 15 dias 
após a data inicialmente marcada para a sua realização em primeira convocação. § 2º - As Assembleias 
Gerais, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável, somente poderão ser instaladas, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 75% do capital social 
com direito a voto da Companhia e, em segunda convocação, com a presença de acionistas que repre-
sentem, no mínimo, 50% mais uma ação do capital social com direito a voto da Companhia, devendo o 
presidente da Assembleia abster-se de registrar qualquer deliberação tomada em desacordo com as 
disposições do Estatuto e dos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, na forma do 
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - Os acionistas serão considerados presentes caso 
compareçam virtual ou digitalmente à Assembleia Geral, por meio de teleconferência, videoconferência, 

ligação telefônica ou qualquer outro meio que lhes permita participar e proferir os seus votos. § 4º - Inde-
pendentemente das formalidades estabelecidas nos parágrafos acima, a Assembleia Geral será conside-
rada validamente realizada se todos os acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluí-
das no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia 
Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar 
sobre tal questão. § 5º - A Assembleia Geral será presidida por qualquer pessoa que vier a ser indicada 
pela maioria dos acionistas presentes na Assembleia Geral, e serão secretariadas por qualquer pessoa 
indicada pelo presidente da Assembleia Geral. § Sexto - Cada ação ordinária corresponderá a 1 voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as hipóte-
ses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações e no § 8º abaixo, dependerão do voto afirmativo 
de acionistas titulares de, no mínimo, 50% do capital social com direito a voto mais 1 ação ordinária. 
§ Sétimo - Serão de competência exclusiva da Assembleia Geral as matérias previstas na legislação 
aplicável (incluindo a Lei das Sociedades por Ações), no Estatuto Social da Companhia (ou de suas 
Subsidiárias), e/ou que venham a ela ser submetidas pelos administradores. Capítulo IV - Administração 
da Companhia - Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria composta por, 
no mínimo, 2 diretores (“Diretoria”), sem designação específica, podendo ser acionistas ou não, residen-
tes no país, os quais deverão ser eleitos pela Assembleia Geral para um mandato por 2 anos, permitida a 
reeleição, sendo por esta substituíveis ou destituíveis a qualquer tempo, observando-se, em qualquer 
caso, o quórum previsto no § Sexto do Artigo 6º do Estatuto Social. § 1º - Exceto no caso de destituição, 
os Diretores permanecerão nos seus cargos até a posse de seus sucessores. § 1º - A remuneração dos 
membros da Diretoria será estabelecida pelos Acionistas representando a maioria do capital social. § 2º 
- Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecen-
do em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 8º. Compete aos membros da 
Diretoria a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, 
respeitados os limites previstos na legislação aplicável, no presente Estatuto Social e nos Acordos de 
Acionistas arquivados na sede social. § 1º - São atribuições dos Diretores: (i) cumprir e fazer cumprir este 
Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas; (ii) elaborar, em cada exercício, o 
Relatório de Administração e as contas da Diretoria; (iii) propor à Assembleia Geral de Acionistas, a cria-
ção, fixação de vencimentos e a extinção de novo cargo ou função na administração da Companhia; (iv) 
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (v) convocar a Assembleia Geral de Acionistas nos 
casos previstos em lei ou quando julgar conveniente; (vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contra-
tos, quando o Estatuto Social assim o exigir; e (vii) escolher e destituir auditores independentes, quando 
for o caso. Artigo 9º - Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei das Sociedades por 
Ações, os Diretores devem servir com lealdade à Companhia e manter reserva sobre seus negócios, 
sendo-lhes vedado: (a) utilizar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem qualquer prejuízo para a 
Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento tendo em razão do exercício de 
seu cargo, devendo sempre buscar trazer essas oportunidades ao conhecimento dos demais diretores e 
dos acionistas para deliberação sobre as mesmas, ainda que de maneira informal; (b) negligenciar ou lo-
cupletar-se na defesa e/ou exercício dos direitos da Companhia; e (c) adquirir, para revender com lucro, 
bens ou direitos que sabem necessários à Companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º - Cumpre, 
ademais, aos Diretores guardar sigilo sob qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para 
conhecimento do mercado e/ou dos acionistas, obtida em razão de seu cargo, sendo-lhes vedado valer-se 
da informação a fim de obter vantagens, para si ou para terceiros. § 2º - Os diretores devem zelar para 
que a violação do disposto no § 4º não venha a ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua 
confiança. § 3º - Cumpre aos Diretores abster-se de manter atividades ou participar negócio concorrente 
ou conflitante com a Companhia, salvo se restar autorizado em ata da Assembleia Geral. Além disso, é 
vedado aos Diretores intervir e/ou deliberar relativamente a qualquer operação social ou matéria em que 
tiverem interesse conflitante com o da Companhia, cumprindo-lhes cientificar os demais Diretores do seu 
impedimento e fazer consignar em ata da Assembleia Geral ou de reunião de Diretoria a natureza e ex-
tensão desse impedimento. Artigo 10. Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, 
a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e reparti-
ções públicas federais, estaduais ou municipais, deverá ser feita (i) por 2 Diretores, conjuntamente, sendo 
1 deles o Diretor Financeiro; (ii) por 1 Diretor agindo em conjunto com um procurador, com poderes espe-
cíficos para a prática do ato; (iii) por 2 procuradores, agindo em conjunto, com poderes específicos para a 
prática do ato; ou (iv) por 1 procurador, com poderes específicos para a prática do ato. § 1º - As procura-
ções outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por quaisquer 2 diretores, sendo 1 deles o 
Diretor Financeiro, agindo em conjunto e, além de mencionarem expressamente a finalidade e os poderes 
conferidos e terão prazo de validade limitado ao máximo de 1 ano, com exceção das procurações outor-
gadas a advogados para a representação da Companhia em processos, judiciais ou administrativos, que 
poderão ter prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 11 - A Companhia poderá ter um 
Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado pela Assembleia Geral, deve-
rá ser composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionis-
tas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição, com 
as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único - A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social, Lucros e 
Distribuição de Dividendos - Artigo 12. O exercício social da Companhia iniciar-se-á em 1º de janeiro, 
e terminará em 31 de dezembro de cada ano. § 1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida 
a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. § 2º - Os 
acionistas terão direito a um dividendo mínimo anual não cumulativo de 1% do lucro líquido do exercício, 
nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - O saldo remanescente, após atendidas 
as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas, observada a 
legislação aplicável. § 4º - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento 
a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários, intercalares ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório, acima referido. § 5º - Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia 
poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os 
quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação da Companhia 
- Artigo 13. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão 
competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Capítulo VIII - Disposições 
Gerais - Artigo 14. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei 
das Sociedades por Ações e legislação vigente aplicável. Artigo 15. A Companhia observará o Acordo de 
Acionistas arquivado em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da 
Assembleia Geral acatar declaração de voto de qualquer Acionista proferida em desacordo com o que ti-
ver sido ajustado no Acordo de Acionistas da Companhia, sendo também expressamente vedado à Com-
panhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferên-
cia à subscrição de ações e/ou de outros títulos e valores mobiliários conversíveis que não respeitar 
aquilo que estiver previsto e regulado no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 16. Fica eleito o 
foro da Comarca de São Carlos/SP, para dirimir dúvidas e solucionar eventuais conflitos oriundos deste 
Estatuto Social. São Carlos, 12/04/2022. Acionistas: Leonardo Marcus Ribeiro da Silva, Claudia Hen-
rique Soares Silva. Visto do Advogado: Alonso Santos Alvares - OAB/SP. 246.387.

Sexta-feira, 08/07/2022.
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