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PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO DE EMISSÃO E DOCUMENTO DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NÃO SUJEITA A REGISTRO, DO BANCO
VOLKSWAGEN S.A.

entre
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

_________________________
datado de
3 de junho de 2022
_________________________
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PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO DE EMISSÃO E DOCUMENTO DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NÃO SUJEITA A REGISTRO, DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Celebram este "Primeiro Aditamento ao Instrumento de Emissão e Documento de Informações
Essenciais da 10ª (Décima) Emissão de Letras Financeiras para Distribuição Pública, Não
Sujeita a Registro, do Banco Volkswagen S.A." ("Aditamento"):
(1)

BANCO VOLKSWAGEN S.A., instituição financeira sem registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Rua
Volkswagen, n.º 291, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob
o nº 59.109.165/0001-49, neste ato, representado de acordo com seu Estatuto Social
(“Banco VW” ou “Emissor”); e

(2)

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição
financeira com sede na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar, Pinheiros, CNPJ/ME sob
o n.º 22.610.500/0001-88, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade
de representante da comunhão de titulares das letras financeiras da 10ª (décima)
emissão do Banco VW para distribuição pública ("Agente de Letras Financeiras",
sendo o Banco VW e o Agente de Letras Financeiras doravante denominados em
conjunto como "Partes" e, individual e indistintamente como "Parte"

CONSIDERANDO QUE
A. em 16 de maio de 2022, as Partes celebraram o “Instrumento de Emissão e Documento
de Informações Essenciais da 10ª (Décima) Emissão de Letras Financeiras para
Distribuição Pública, Não Sujeita a Registro, do Banco Volkswagen S.A.” (“DIE”), que
prevê a emissão pública pelo Banco VW, de Letras Financeiras, de acordo com os
termos da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, conforme alterada (“Lei nº 12.249”),
da Resolução nº 5.007, de 24 de março de 2022, conforme alterada, emitida pelo
Conselho Monetário Nacional (“Resolução CMN 5.007” e “CMN”, respectivamente) e
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de
Capitais”), para distribuição pública, não sujeita a registro perante a CVM, nos termos
da Resolução CVM nº 8, de 14 de outubro de 2020, conforme alterada (“Resolução
CVM 8”) e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis;
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B. o DIE foi celebrado conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do
Banco VW realizada em 12 de maio de 2022 (“AGE”), na qual todos os termos e
condições da Emissão e das Letras Financeiras foram aprovados;
C. conforme previsto na Cláusula 5.1.1 do DIE, foi realizado o procedimento de coleta
de intenções de investimento realizado pelos Coordenadores (conforme definido no
DIE) da Emissão em conjunto com o Banco VW, junto aos Investidores (conforme
definido no DIE), para definição: (i) do valor total da emissão; (ii) da quantidade de
Letras Financeiras; (iii) número de Letras Financeiras a serem emitidas e número de
Letras Financeiras em cada série; e (iv) da taxa final dos Juros Remuneratórios
(conforme

definido

no

DIE)

das

Letras

Financeiras

(“Procedimento

de

Bookbuilding”); e
D. conforme previsto na Cláusula 5.1.2 do DIE, o resultado decorrente do Procedimento
de Bookbuilding é ratificado por meio deste Aditamento, sem a necessidade de
realização de qualquer aprovação societária adicional do Emissor ou de Assembleia
de Titulares de Letras Financeiras (conforme definido no DIE).
de acordo com os seguintes termos e condições:
1

Definições

1.1

São considerados termos definidos, para os fins deste Aditamento, no singular ou no
plural, os termos a seguir, sendo que termos iniciados por letra maiúscula utilizados
neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi
atribuído no DIE.

2

Aditamento

2.1

A Cláusula 2.1.1 do DIE passa a vigorar com a seguinte redação:
"2.1.1 A ata de AGE que aprovou a Emissão foi registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 269.044/22-0, em 27 de maio de 2022, e foi
publicada no jornal “Valor Econômico”, no dia 13 de maio de 2022. O Banco VW deverá
enviar ao Agente de Letras Financeiras cópia da ata de AGE devidamente registrada na
JUCESP em até 02 (dois) dias contados da data de registro.”

2.2

A Cláusula 3.10 passará a vigorar com a seguinte redação:
"As Letras Financeiras não serão atualizadas monetariamente.
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Letras Financeiras de Primeira Série: Sobre o Valor Nominal Unitário das Letras
Financeiras de Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100%
(cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros de um dia - DI, over extra grupo, expressas em termos percentuais
anuais, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme calculado
e divulgado diariamente pela B3 em seu website (www.b3.com.br) (“Taxa DI”),
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 0,85% (oitenta e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros
Remuneratórios da Primeira Série”). A taxa final foi obtida de acordo com o resultado
obtido no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo).
Letras Financeiras de Segunda Série: Sobre o Valor Nominal Unitário das Letras
Financeiras de Segunda Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100%
(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de
sobretaxa equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da Segunda Série”). A taxa final foi
obtida de acordo com o resultado obtido no Procedimento de Bookbuilding (conforme
definido abaixo).
Letras Financeiras de Terceira Série: Sobre o Valor Nominal Unitário das Letras
Financeiras de Terceira Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100%
(cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de
sobretaxa equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da
Terceira Série”, e, quando em conjunto com os Juros Remuneratórios da Primeira Série
e os Juros Remuneratórios da Segunda Série, “Juros Remuneratórios”). A taxa final foi
obtida de acordo com o resultado obtido no Procedimento de Bookbuilding.
Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa, de
acordo com a fórmula indicada na Cláusula 5.6 abaixo.”
2.3

A Cláusula 4.1.1 do DIE passa a vigorar com a seguinte redação:
“O valor total da emissão será de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), observado
o montante mínimo de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) (“Montante
Mínimo”), na Data de Emissão (conforme definida abaixo) das Letras Financeiras.”
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2.4

A Cláusula 4.5 do DIE passa a vigorar com a seguinte redação:
“A emissão será realizada em três séries, sendo 7.521 (sete mil, quinhentos e vinte e
uma) Letras Financeiras de Primeira Série (“Letras Financeiras de Primeira Série”), 7.522
(sete mil, quinhentos e vinte e duas) Letras Financeiras de Segunda Série (“Letras
Financeiras de Segunda Série”) e 4.957 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete)
Letras Financeiras de Terceira Série (“Letras Financeiras de Terceira Série, e, em
conjunto com as Letras Financeiras de Primeira Série e Letras Financeiras de Segunda
Série, “Séries”). O número de Letras Financeiras alocadas em cada série e a sobretaxa
final foi definida, a exclusivo critério do Banco VW, de acordo com a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, sendo que as alocações das Letras Financeiras foram
estruturadas por meio do sistema de vasos comunicantes, em que o montante das
Letras Financeiras de Primeira Série, das Letras Financeiras de Segunda Série e das
Letras Financeiras de Terceira Série foi deduzido do número total de Letras Financeiras.”

2.5

A Cláusula 5.1.1. do DIE passa a vigorar com a seguinte redação (sendo a cláusula
5.1.2 excluída do DIE):
“5.1.1 Foram emitidas 20.000 (vinte mil) Letras Financeiras. A quantidade de Letras
Financeiras foi apurada após o procedimento de coleta de intenções de investimento
realizado pelos Coordenadores da Emissão em conjunto com o Banco VW, junto aos
Investidores, para definição: (i) do Valor Total da Emissão; (ii) da quantidade de Letras
Financeiras; (iii) número de séries a serem emitidas e número de Letras Financeiras em
cada série; e (iv) da taxa final dos Juros Remuneratórios das Letras Financeiras
(“Procedimento de Bookbuilding”).

2.6

As Cláusulas 5.6.2. e 5.6.3. do DIE passam a vigorar com as seguintes redações:
“5.6.2 Sobre o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras de Primeira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia - DI, over
extra grupo, expressas em termos percentuais anuais, com base em 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme calculado e divulgado diariamente pela B3 em
seu website (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa
equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da Primeira Série”). Sobre o Valor
Nominal Unitário das Letras Financeiras da Segunda Série, incidirão juros
remuneratórios correspondentes à 100% (cem por cento) da variação acumulada da
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Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,00% (um inteiro por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios
da Segunda Série”). Sobre o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras de Terceira
Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100% (cem por cento) da
variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente
a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento)ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios da Terceira Série”, e, quando em
conjunto com os Juros Remuneratórios da Primeira Série e os Juros Remuneratórios da
Segunda Série, “Juros Remuneratórios”). A taxa final dos Juros Remuneratórios foi
obtida de acordo com o resultado obtido no Procedimento de Bookbuilding.”
“5.6.3. Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa,
pro rata temporis por Dias Úteis, decorridos sobre o Valor Nominal Unitário das Letras
Financeiras desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, de acordo com os
critérios definidos no “Caderno de Fórmulas - Fórmulas - CDBs, DIs, DPGE, LAM, LC, LF,
LFS, LFSC, LFSN, IECI e RDB - Cetip21”, disponível para consulta no website da B3
(http://www.b3.com.br), de acordo com a fórmula abaixo:
J= VNe x (Fator Juros – 1)
onde:
J

= corresponde ao valor unitário dos Juros Remuneratórios acumulados no

período, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
VNe

= corresponde ao Valor Nominal Unitário de emissão, informado/calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros = correspondente ao fator de juros com parâmetro de flutuação adicionado
ao spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, apurado da seguinte forma:
Fator Juros = (FatorDI x Fator Spread)
onde:
FatorDI = corresponde à multiplicação da Taxa DI, desde o começo de cada período,
até a data de cálculo, calculado com 8 (oito) casas decimais, apurado da seguinte
forma:
nDI

FatorDI   1  TDIk 
k 1
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n = Número total de Taxas DI, consideradas na atualização do ativo;
TDIk =Taxa DI, expressa diariamente, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma:
1

 DI
 252
TDIk   k  1  1
 100

onde:
DIk = Taxa DI, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais.
Fator Spread = Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, da
seguinte forma:
DP

 spread  252
FatorSprea d  
 1
 100

onde:
spread = 0,8500 para as Letras Financeiras de Primeira Série, 1,0000 para as Letras
Financeiras de Segunda Série e 1,2500 para as Letras Financeiras de Terceira Série; e
DP = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão e a data imediata de pagamento
dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e a data de cálculo.
3

Declarações das Partes

3.1

As Partes, neste ato, ratificam e renovam todas as declarações prestadas no DIE, que
se aplicam a este Aditamento, como se aqui estivessem transcritas.

4

Ratificação

4.1

Todos os demais termos e condições do DIE que não tiverem sido alterados por este
Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor.

5

Disposições Gerais

5.1

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente
Aditamento. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente de Letras Financeiras

7

Total
R$ 269,46

Página

000008/000023
Registro Nº

Protocolo nº 339.525 de 07/06/2022 às 14:47:48h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 5.425.542 em 07/06/2022 e averbado no registro nº 5424449/22 neste 4º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto
Peppe - Escrevente.

5.425.542
07/06/2022

Oficial
R$ 161,16

Estado
R$ 45,96

Secretaria Fazenda
R$ 31,57

Reg. Civil

T. Justiça

R$ 8,60

R$ 10,98

M. Público
R$ 7,82

ISS

Condução

R$ 3,37

Despesas

R$ 0,00

R$ 0,00

DocuSign Envelope ID: A82A9271-10E1-4CC8-80BA-D8E616856A21

e/ou aos titulares das Letras Financeiras em razão de qualquer inadimplemento das
obrigações do Banco VW, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será
interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras
obrigações assumidas pelo Banco VW neste Aditamento ou precedente no tocante a
qualquer outro inadimplemento ou atraso, tampouco deverá o exercício individual
ou parcial de qualquer poder ou direito precluir outros, ou exercícios adicionais de
tais direitos ou poderes ou o exercício de qualquer outro direito ou poder.
5.2

O presente Aditamento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula Segunda do
DIE, obrigando as partes por si e seus sucessores.

5.3

Caso qualquer uma das disposições do presente Aditamento venha a ser julgada
ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas
por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

5.4

O presente Aditamento e as Letras Financeiras constituem título executivo
extrajudicial, de acordo com os termos do artigo 784, incisos I e II, da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), e as
obrigações contidas neste Aditamento estão sujeitas à execução específica, de
acordo com o artigo 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

5.5

O presente Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

5.6

Os prazos estabelecidos neste Aditamento serão contados de acordo com o artigo
132 da Lei n.º 10.406, de 22 de novembro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”).

5.7

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
porventura oriundas deste Aditamento.

5.8

As Partes assinam o presente Aditamento eletronicamente, sendo consideradas
válidas somente as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificado digital
da ICP-Brasil, nos termos do art. 10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do artigo 6º
do Decreto nº 10.278/2020. As Partes reconhecem, de forma irrevogável e irreversível,
a autenticidade, validade e eficácia das assinaturas eletrônicas, na medida máxima
permitida pela legislação aplicável.

8

Total
R$ 269,46

Página

000009/000023
Registro Nº

Protocolo nº 339.525 de 07/06/2022 às 14:47:48h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 5.425.542 em 07/06/2022 e averbado no registro nº 5424449/22 neste 4º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto
Peppe - Escrevente.

5.425.542
07/06/2022

Oficial
R$ 161,16

Estado
R$ 45,96

Secretaria Fazenda
R$ 31,57

Reg. Civil

T. Justiça

R$ 8,60

R$ 10,98

M. Público
R$ 7,82

ISS
R$ 3,37

Condução

Despesas

R$ 0,00

R$ 0,00

DocuSign Envelope ID: A82A9271-10E1-4CC8-80BA-D8E616856A21

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, juntamente com
2 (duas) testemunhas, que também o assinam, em forma eletrônica podendo, neste caso, se
utilizar processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas – ICPBrasil, ou, alternativamente, por meio de outra plataforma de assinatura eletrônica utilizados
como meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
produzindo todos os seus efeitos em relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do
artigo 10º da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e artigo 219, do Código
Civil.
São Paulo, 3 de junho de 2022.
(as assinaturas seguem na página seguinte)
(restante desta página intencionalmente deixado em branco)
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[Página de Assinatura 01/02 do Primeiro Aditamento ao Instrumento de Emissão e
Documento de Informações Essenciais da 10ª (Décima) Emissão de Letras Financeiras para
Distribuição Pública, Não Sujeita a Registro, do Banco Volkswagen S.A.]

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Nome: Leonardo Vieira da Rocha

Nome: Alessandro Marcos de Oliveira

CPF: 053.785.747-81

CPF: 120.762.178-19
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[Página de Assinatura 02/02 do Primeiro Aditamento ao Instrumento de Emissão e
Documento de Informações Essenciais da 10ª (Décima) Emissão de Letras Financeiras para
Distribuição Pública, Não Sujeita a Registro, do Banco Volkswagen S.A.]

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome: Vitoria Guimaraes Havir

Nome: Tatiana Scarparo Araujo

CPF: 409.470.118-46

CPF: 396.270.368-38

Testemunhas:

Nome: José Pedro Cardarelli

Nome: Diogo Florêncio Martins

CPF: 327.106.418-01

CPF: 311.834.138-66
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: A82A927110E14CC880BAD8E616856A21

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Banco VW LF - 10a Emissão_1o Aditamento ao Instrumento de Emissão (v.final) (1).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 11

Assinaturas: 6

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 12

Rubrica: 0

Giovanna Correa Kiuchi

Assinatura guiada: Ativado

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

SP, São Paulo 01403-001

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

giovanna.kiuchi@mattosfilho.com.br
Endereço IP: 177.39.96.180

Rastreamento de registros
Status: Original
3/6/2022 | 15:18

Eventos do signatário

Portador: Giovanna Correa Kiuchi

Local: DocuSign

giovanna.kiuchi@mattosfilho.com.br

Assinatura

Registro de hora e data

Alessandro Marcos de Oliveira

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

alessandro.Oliveira@vwfs.com

Visualizado: 3/6/2022 | 17:44

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Assinado: 3/6/2022 | 18:16

Detalhes do provedor de assinatura:

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinado pelo link enviado para

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

alessandro.Oliveira@vwfs.com

CPF do signatário: 12076217819

Usando endereço IP: 147.161.164.193

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 13/5/2022 | 18:04
ID: 47353673-efd7-4bcc-bc9d-dfa88ecda896
Diogo Florêncio Martins

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

diogo.Martins@vwfs.com

Visualizado: 3/6/2022 | 16:07

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado: 3/6/2022 | 16:08
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para
diogo.Martins@vwfs.com
Usando endereço IP: 147.161.164.207

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 3/6/2022 | 16:07
ID: 7191d1be-f016-4eba-a2d9-ee614dc17414
José Pedro Cardarelli

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

jpc@vortx.com.br

Visualizado: 3/6/2022 | 16:20

Procurador

Assinado: 3/6/2022 | 16:20

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
(Nenhuma)
Assinado pelo link enviado para jpc@vortx.com.br
Usando endereço IP: 179.191.67.174
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 3/6/2022 | 16:20
ID: 6d9e81dd-627f-4d49-acac-f5669f07302e
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Oficial

Estado

R$ 161,16

R$ 45,96

Eventos do signatário

Secretaria Fazenda
R$ 31,57

Reg. Civil

T. Justiça

R$ 8,60

M. Público

R$ 10,98

R$ 7,82

Assinatura

ISS
R$ 3,37

Condução
R$ 0,00

Registro de hora e data

Leonardo Vieira Da Rocha

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

leonardo.rocha@vwfs.com

Visualizado: 3/6/2022 | 17:25

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Assinado: 3/6/2022 | 17:43

Detalhes do provedor de assinatura:

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Assinado pelo link enviado para

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

leonardo.rocha@vwfs.com

CPF do signatário: 05378574781

Usando endereço IP: 147.161.164.94

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 3/6/2022 | 17:25
ID: 238821d9-85ab-4da5-816b-3bb4929f564d
Tatiana Scarparo Araujo

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

tsa@vortx.com.br

Visualizado: 3/6/2022 | 16:28

Procuradora

Assinado: 3/6/2022 | 16:31

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
(Nenhuma), Certificado Digital
Assinado pelo link enviado para tsa@vortx.com.br
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Usando endereço IP: 179.97.185.246

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5
CPF do signatário: 39627036838
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 3/6/2022 | 16:28
ID: 9828010a-70f6-4721-a8c4-6610789c8089
Vitoria Guimaraes Havir

Enviado: 3/6/2022 | 15:22

vgh@vortx.com.br

Visualizado: 3/6/2022 | 16:22

Procuradora

Assinado: 3/6/2022 | 16:23

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
(Nenhuma), Certificado Digital
Assinado pelo link enviado para vgh@vortx.com.br
Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Usando endereço IP: 186.204.81.106

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5
CPF do signatário: 40947011846
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 3/6/2022 | 16:22
ID: f4e5ee32-87c1-4bbd-b1b1-84223ec9db19

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

3/6/2022 | 15:22

Entrega certificada

Segurança verificada

3/6/2022 | 16:22

Despesas
R$ 0,00
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Oficial

Estado

R$ 161,16
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R$ 45,96

Secretaria Fazenda
R$ 31,57

Reg. Civil
R$ 8,60

Status

T. Justiça
R$ 10,98

M. Público
R$ 7,82

ISS
R$ 3,37

Condução
R$ 0,00

Carimbo de data/hora

Assinatura concluída

Segurança verificada

3/6/2022 | 16:23

Concluído

Segurança verificada

3/6/2022 | 18:16

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Despesas
R$ 0,00
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Oficial
R$ 161,16

Estado
R$ 45,96

Secretaria Fazenda

Reg. Civil

R$ 31,57

R$ 8,60

T. Justiça
R$ 10,98

M. Público
R$ 7,82

ISS
R$ 3,37

Condução
R$ 0,00

Despesas
R$ 0,00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 6/7/2021 | 11:24
Partes concordam em: Alessandro Marcos de Oliveira, Diogo Florêncio Martins

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><b>ELECTRONIC
RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE</b> <p>From time to time, Mattos Filho, Veiga
Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (we, us or Company) may be required by law
to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are
the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures
electronically through the DocuSign system. Please read the information below
carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature
Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next
to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’
within the DocuSign system.</p> <br><b>Getting paper copies</b> <p>At any time,
you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print
documents we send to you through the DocuSign system during and immediately
after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you
may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after
such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be
charged a $<font class='ESIGNNoHighlightText'>0.00</font> per-page fee. You may
request delivery of such paper copies from us by following the procedure
described below.</p> <br><b>Withdrawing your consent</b> <p>If you decide to
receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required
notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your
decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw
your consent to receive notices and disclosures electronically is described
below.</p> <br><b>Consequences of changing your mind</b> <p>If you elect to
receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and
delivering services to you because we will need first to send the required
notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive
back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or
disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign
electronically documents from us.</p> <br><b>All notices and disclosures will be
sent to you electronically</b> <p>Unless you tell us otherwise in accordance
with the procedures described herein, we will provide electronically to you
through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the
chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to
provide all of the required notices and disclosures to you by the same method
and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the
disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail
delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes
the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and
disclosures electronically from us.</p> <br><b>How to contact Mattos Filho,
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados:</b> <p>You may contact us to let us
know of your changes as to how we may contact you electronically, to request
paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent
to receive notices and disclosures electronically as follows:<br> To contact us
by email send messages to: <font
class='ESIGNNoHighlightText'>lucelena.paes@mattosfilho.com.br</font><BR> </p>
<br><b>To advise Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados of
your new email address</b> <p>To let us know of a change in your email address
where we should send notices and disclosures electronically to you, you must
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send an email message to us at <font
class='ESIGNNoHighlightText'>lucelena.paes@mattosfilho.com.br</font> and in the
body of such request you must state: your previous email address, your new email
address. <font class='ESIGNNoHighlightText'>We do not require any other
information from you to change your email address.</font> </p> <p>If you created
a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences. </p> <br><b>To request paper copies from Mattos Filho,
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados</b> <p>To request delivery from us
of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you
electronically, you must send us an email to <font
class='ESIGNNoHighlightText'>lucelena.paes@mattosfilho.com.br</font> and in the
body of such request you must state your email address, full name, mailing
address, and telephone number. <font class='ESIGNNoHighlightText'>We will bill
you for any fees at that time, if any.</font></p> <br><b>To withdraw your
consent with Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados</b> <p>To
inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in
electronic format you may:</p> <p>i. decline to sign a document from within your
signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you
wish to withdraw your consent, or you may;</p> <p>ii. send us an email to <font
class='ESIGNNoHighlightText'>lucelena.paes@mattosfilho.com.br</font> and in the
body of such request you must state your email, full name, mailing address, and
telephone number. <font class='ESIGNNoHighlightText'>We do not need any other
information from you to withdraw consent.</font>. <font
class='ESIGNNoHighlightText'>The consequences of your withdrawing consent for
online documents will be that transactions may take a longer time to
process.</font>.</p> <br><b>Required hardware and software</b> <p>The minimum
system requirements for using the DocuSign system may change over time. The
current system requirements are found here: <a
href="https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-systemrequirements" target="_blank">https://support.docusign.com/guides/signer-guidesigning-system-requirements</a>. </p> <br><b>Acknowledging your access and
consent to receive and sign documents electronically</b> <p>To confirm to us
that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please
confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on
paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or
(ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be
able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic
format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use
electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the
DocuSign system.</p> <p>By selecting the check-box next to ‘I agree to use
electronic records and signatures’, you confirm that:</p> <ul> <li>You can
access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and</li>
<li>You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or
save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can
print it, for future reference and access; and</li> <li>Until or unless you
notify Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados as described
above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices,
disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are
required to be provided or made available to you by Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr. e Quiroga Advogados during the course of your relationship with
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.</li> </ul>
<html>
<head>
</head>
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<body>
<b>REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA</b>
</p>
Periodicamente, “Mattos Filho” poderá estar legalmente obrigado a fornecer a
você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os
termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações
eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc.
(DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo e,
se você puder acessar essas informações eletronicamente
de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor,
confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste
documento, antes de clicar em “CONTINUAR” no sistema DocuSign.
</p>
<b>Obtenção de cópias impressas</b>
</p>
A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer
registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você
poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos
por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de
assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias)
após a data do primeiro envio a você. Não será cobrada cópia impressa. Após o
prazo de 30 dias, se solicitada a cópia, poderão ser enviadas cópias digitais
PDF.
</p>
<b>Revogação de seu consentimento</b>
</p>
Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você
poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que
você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso.
A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros
avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para
receber avisos e divulgações está descrita abaixo.
</p>
<b>Consequências da revogação de consentimento</b>
</p>
Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato
impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos
passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você,
pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em
formato impresso e, então, esperar até recebermos de volta a confirmação de que
você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Além disso,
você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós,
eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar
eletronicamente documentos enviados por nós.
</p>
<b>Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente</b>
</p>
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A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui
descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário
da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações,
confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou
disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação,
nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o
mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as
divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso,
através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme
descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que
descreve as consequências da sua escolha
de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.
</p>
<b>Como entrar em contato com "Mattos Filho":</b>
</p>
Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos
contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas
informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações
em formato eletrônico, conforme abaixo:
</p>
Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:
servicedesk@mattosfilho.com.br
</p>
<b>Para informar seu novo endereço de e-mail ao “Mattos Filho”</b>
</p>
Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós
devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma
mensagem por e-mail para o endereço
servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de
e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail.
</p>
Se você criou uma conta DocuSign, poderá atualizá-la com seu novo endereço de email através das preferências da sua conta.
</p>
<b>Para solicitar cópias impressas do "Mattos Filho"</b>
</p>
Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente
fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail
para servicedesk@mattosfilho.com.br e informar,
no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal e
número de telefone.
</p>
<b>Para revogar o seu consentimento perante o “Mattos Filho”</b>
</p>
Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em
formato eletrônico, você poderá:

Total
R$ 269,46

Página

000019/000023
Registro Nº

5.425.542
07/06/2022

Protocolo nº 339.525 de 07/06/2022 às 14:47:48h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 5.425.542 em 07/06/2022 e averbado no registro nº 5424449/22 neste 4º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto
Peppe - Escrevente.

Oficial
R$ 161,16

Estado
R$ 45,96

Secretaria Fazenda
R$ 31,57

Reg. Civil
R$ 8,60

T. Justiça
R$ 10,98

M. Público
R$ 7,82

ISS
R$ 3,37

Condução
R$ 0,00

Despesas
R$ 0,00

</p>
i. recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página
seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu
consentimento; ou
</p>
ii. enviar uma mensagem de e-mail para servicedesk@mattosfilho.com.br e
informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço
postal e número de telefone.
</p>
<b>Hardware e software necessários</b>
</p>
(i) Sistemas operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® e Mac OS®;
</p>
(ii) Navegadores: versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows
apenas), Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac), Safari™ 3.0 ou
superior (Mac apenas);
</p>
(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para
visualizar e imprimir arquivos em PDF;
</p>
(iv) Resolução de tela: mínimo 800 x 600;
</p>
(v) Ajustes de segurança habilitados: permitir cookies por sessão.
</p>
** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. Caso necessário, será
solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais
(por exemplo: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.
</p>
<b>Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento e assinatura de
documentos eletronicamente:</b>
</p>
Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual
será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos
futuramente a você, por favor,
verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também (i) foi
possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e
acesso;
ou que (ii) foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via email, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve
para futura referência e acesso.
Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em
formato eletrônico nos termos e condições descritos aqui, por favor, informe-nos
clicando no botão “Eu concordo” abaixo,
antes de clicar em “CONTINUAR” no sistema DocuSign.
</p>
Ao selecionar o campo “Eu concordo”, você confirma que:
</p>
<ul>
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<li>Você pode acessar e ler este documento eletrônico, denominado
CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE
ASSINATURA;</li>
<li>Você pode imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para
onde possa imprimi-la para futura referência e acesso;</li>
<li>Até ou a menos que você notifique o “Mattos Filho” conforme descrito
acima, você consente em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os
avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser
fornecidos ou disponibilizados para você por “Mattos Filho” durante o curso do
seu relacionamento com o “Mattos Filho”.</li>
</ul>
</body>
</html>
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REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA
Periodicamente, “Mattos Filho” poderá estar legalmente obrigado a fornecer a você
determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições
para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura
eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as
informações abaixo e, se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma
satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando
sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento, antes de clicar em
“CONTINUAR” no sistema DocuSign.
Obtenção de cópias impressas
A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio
a você. Não será cobrada cópia impressa. Após o prazo de 30 dias, se solicitada a cópia, poderão
ser enviadas cópias digitais PDF.
Revogação de seu consentimento
Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.
Consequências da revogação de consentimento
Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e
divulgações requeridos em formato impresso e, então, esperar até recebermos de volta a
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Além disso, você não
poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e
consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.
Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente
A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos,
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações
eletronicamente.
Como entrar em contato com "Mattos Filho":
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Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:
Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: servicedesk@mattosfilho.com.br
Para informar seu novo endereço de e-mail ao “Mattos Filho”
Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail
para o endereço servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu
endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail.
Se você criou uma conta DocuSign, poderá atualizá-la com seu novo endereço de e-mail através
das preferências da sua conta.
Para solicitar cópias impressas do "Mattos Filho"
Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para
servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail,
nome completo, endereço postal e número de telefone.
Para revogar o seu consentimento perante o “Mattos Filho”
Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato
eletrônico, você poderá:
i. recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
ii. enviar uma mensagem de e-mail para servicedesk@mattosfilho.com.br e informar, no corpo
da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal e número de telefone.
Hardware e software necessários
(i) Sistemas operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® e Mac OS®;
(ii) Navegadores: versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas),
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac), Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas);
(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir
arquivos em PDF;
(iv) Resolução de tela: mínimo 800 x 600;
(v) Ajustes de segurança habilitados: permitir cookies por sessão.
** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. Caso necessário, será solicitado que você
aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por exemplo: beta) de sistemas
operacionais e navegadores não são suportadas.
Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento e assinatura de documentos
eletronicamente:
Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também (i) foi possível imprimir ou salvar
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que (ii) foi possível enviar a
presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível
que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em
receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições
descritos aqui, por favor, informe-nos clicando no botão “Eu concordo” abaixo, antes de clicar
em “CONTINUAR” no sistema DocuSign.
Ao selecionar o campo “Eu concordo”, você confirma que:
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Você pode acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO
PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E
DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA;
Você pode imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde possa
imprimi-la para futura referência e acesso;
Até ou a menos que você notifique o “Mattos Filho” conforme descrito acima, você
consente em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações,
autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados
para você por “Mattos Filho” durante o curso do seu relacionamento com o “Mattos
Filho”.
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