CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: No dia 04 de novembro de 2021, às 9 horas, na sede social da Centro de Imagem
Diagnósticos S.A., localizada na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.020-060 ("Companhia").
CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias
05, 06 e 07 de outubro de 2021 (fls. 14, 18 e 30, respectivamente) e no jornal Folha de São Paulo nos
dias 04, 05 e 06 de outubro de 2021 (fls. A21, A21 e A23, respectivamente).
PUBLICAÇÕES: No dia 03 de outubro de 2021, foram divulgados ao mercado, por meio eletrônico, os
documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
("Instrução CVM 481").
PRESENÇAS: Acionistas com direito de voto representando 84,27% do capital social da Companhia,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presenças, pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central
Depositária da B3, do agente escriturador das ações de emissão da Companhia, nos termos do § 1º do
art. 21-V da Instrução CVM 481, constatando-se, portanto, a existência de quórum de instalação da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
ATA EM FORMA DE SUMÁRIO: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua
publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 Lei das S.A.
ORDEM DO DIA: (i) aprovação das diretrizes para a elaboração do novo “Plano Estratégico de Longo
Prazo” para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022; (ii)
substituição do Conselho de Administração da Companhia, com a destituição integral da atual chapa,
eleita na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2021 e eleição de nova chapa; (iii) determinar
ao Conselho de Administração a constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao
atual Comitê Médico, o qual deverá funcionar como órgão de assessoramento à administração, cuja
composição e atribuições deverão ser definidas pelo Conselho de Administração; (iv) destituição dos
membros do Conselho Fiscal e eleição de novos membros; (v) aumento do capital social da Companhia
mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, dentro do limite do capital
autorizado previsto no parágrafo segundo do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, devendo os
termos e condições do aumento de capital, inclusive o preço de emissão, serem fixados pelo Conselho

de Administração; e (vi) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências e
praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias ora aprovadas.
MESA: Presidente – Sergio Tufik; Secretário – Fernando dos Santos Zorzo.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como a
leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância,
o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes em conformidade com o artigo 21-W,
§4°, da Instrução CVM 481, os acionistas deliberaram o abaixo, conforme o mapa de votação que indica
quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu, e que constitui o Anexo I a esta
ata.
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora dos fundos de
investimento acionistas da Companhia MAM Eagle Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado Investimento no Exterior; Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia; Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito
Privado; e Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, apresentou pedido de inclusão
na pauta de matéria acerca da propositura de ação de responsabilidade civil contra membros da
administração, nos termos do artigo 159 da Lei das S.A. A Mesa recebeu o pedido e não estando a
matéria incluída na Ordem do Dia e não sendo a matéria consequência direta de qualquer das matérias
da Ordem do Dia, o pedido foi rejeitado. Os referidos acionistas apresentaram protesto que foi lido,
recebido pela Mesa da Assembleia, numerado e autenticado, conforme o Anexo II a esta ata.
ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, apresentou protesto contra a convocação
desta Assembleia a pedido de acionistas minoritários que negaram/omitiram intenção de interferir na
administração da Companhia nos termos do artigo 12, inciso II da Resolução CVM 44/2021, propondo
a suspensão do direito de voto de tais acionistas nesta Assembleia. A Mesa recebeu o pedido, que foi
rejeitado dado o direito estabelecido na Lei das S.A. de convocação. Os referidos acionistas
apresentaram protesto que foi lido, recebido pela Mesa da Assembleia, numerado e autenticado,
conforme o Anexo III a esta ata.
reprovar, por maioria de votos, as diretrizes para a elaboração do novo Plano Estratégico de
Longo Prazo para a Companhia a ser implementado até o encerramento do exercício de 2022;

(i)

reprovar, por maioria de votos, a substituição do Conselho de Administração da Companhia,
ficando assim prejudicada a eleição de nova chapa. Ficam, assim, mantidos em seus cargos os
membros do Conselho de Administração atualmente em exercício;

(ii)

reprovar, por maioria de votos, a determinação ao Conselho de Administração para
constituição do Conselho Médico da Companhia, em substituição ao atual Comitê Médico;

(iii)

reprovar, por maioria de votos, a destituição dos membros do Conselho Fiscal e eleição de
novos membros;

(iv)

(v)

reprovar, por maioria de votos, o aumento do capital social da Companhia; e

considerando a reprovação de todos os demais itens da ordem do dia, consignar a perda do
objeto do item vi da ordem do dia, acerca da autorização para a administração da Companhia tomar
todas as providências e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das
matérias ora aprovadas.

(vi)

ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, apresentou manifestação de voto acerca dos
itens da ordem do dia, que foi recebida pela Mesa da Assembleia, numerada e autenticada, conforme
o Anexo III a esta ata.
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., na qualidade de gestora dos fundos de
investimento acionistas da Companhia MAM Eagle Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Privado Investimento no Exterior; Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia; Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito
Privado; e Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, apresentou manifestação de
voto acerca dos itens (i), (ii) e (iv) da ordem do dia, que foi recebida pela Mesa da Assembleia,
numerada e autenticada, conforme o Anexo IV a esta ata. Em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, os
referidos acionistas solicitaram, ainda, a realização de uma destituição em separado do membro do
Conselho Fiscal eleito em votação em separado pelos acionistas minoritários da Companhia, e eleição
de novo membro do Conselho Fiscal em votação em separado, tendo tal pedido sido negado pela Mesa
uma vez que a matéria constante da Ordem do Dia proposta pelos mesmos acionistas é para a
destituição de todo o Conselho Fiscal da Companhia, de modo que o pedido realizado na Assembleia
prejudicaria os demais acionistas minoritários de participarem de tal deliberação em separado,
reconhecendo, entretanto, que tal pedido poderá ser solicitado para deliberação em uma nova
assembleia especificamente convocada para esse fim.
Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
suspensa a assembleia pelo tempo necessário para lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão,
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Presidente, Sergio Tufik; Secretário: Fernando dos Santos Zorzo. Acionistas
Presentes: SERGIO TUFIK (p.p. Fernando Alves Meira); ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A
PESQUISA – AFIP (p.p. Fernando Alves Meira); ALEXANDRE MAKSOUD PICCOLO (p.p. Fernando Alves
Meira); ANDREY JORGE DE ANDRADE (p.p. Fernando Alves Meira); ARILTON JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHAL (p.p. Fernando Alves Meira); ROBERTO KALIL ISSA FILHO (p.p. Fernando Alves Meira);
BRUNO ANTÔNIO RANGEL DE SOUZA (p.p. Fernando Alves Meira); BRUNO ALBUQUERQUE MELO
LOPES (p.p. Fernando Alves Meira); CLAUDIO OTAVIO PRATA RAMOS (p.p. Fernando Alves Meira); CS

NUCLEARE S/S (p.p. Fernando Alves Meira); CYNTHIA FONTES LOPES (p.p. Fernando Alves Meira)/
DAECO PARTICIPAÇÕES LTDA. (p.p. Fernando Alves Meira); DIEGO DEMOLINARI PIRES (p.p. Fernando
Alves Meira); EDSON SATO (p.p. Fernando Alves Meira); EDUARDO BOULHOSA NASSAR (p.p. Fernando
Alves Meira); EMANUEL BORGES MACEDO SILVEIRA (p.p. Fernando Alves Meira); EVANDRO
MONTEIRO DE CASTRO ASSEFF (p.p. Fernando Alves Meira); FERNANDA ALBUQUERQUE MELO LOPES
(p.p. Fernando Alves Meira); FERNANDO PEIXOTO ENNES (p.p. Fernando Alves Meira); FERNANDO
CARLOS FACHINI (p.p. Fernando Alves Meira); FERNANDO MAIA TORRES ALVES (p.p. Fernando Alves
Meira); FILIPE MAIA TORRES ALVES (p.p. Fernando Alves Meira); FLÁVIA DE SÁ JANNOTTI (p.p.
Fernando Alves Meira); FRANCISCO DA SILVA MACIEL JUNIOR (p.p. Fernando Alves Meira); FRANCISCO
LOPES JÚNIOR (p.p. Fernando Alves Meira); GERALDO MOL STARLING FILHO (p.p. Fernando Alves
Meira); GIOCONDO SABEDOTTI (p.p. Fernando Alves Meira); HELDER DE CASTRO MARQUES (p.p.
Fernando Alves Meira); HÉLIO FERREIRA LOPES (p.p. Fernando Alves Meira); HELOÍSA MATTA PRATA
RAMOS (p.p. Fernando Alves Meira); HELOÍSIO LOPES (p.p. Fernando Alves Meira); HIDEKO SATO (p.p.
Fernando Alves Meira); ISMAIL FERNANDO SABEDOTTI (p.p. Fernando Alves Meira); JOÃO ALBERTO
DA CRUZ (p.p. Fernando Alves Meira); JOSÉ LUIZ CANDOLO (p.p. Fernando Alves Meira); JUAN JOSE
CEVASCO JUNIOR (p.p. Fernando Alves Meira); LAURA MAIA TORRES ALVES (p.p. Fernando Alves
Meira); LÊNIO LÚCIO GAVIO SILVA (p.p. Fernando Alves Meira); LEONARDO LOPES DE MACEDO (p.p.
Fernando Alves Meira); LETÍCIA LOPES MESQUITA ZICA (p.p. Fernando Alves Meira); LUCAS VIEIRA
NUNES DE CARVALHO (p.p. Fernando Alves Meira); LUIZ BARSI FILHO (p.p. Fernando Alves Meira);
MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR (p.p. Fernando Alves Meira); MARCO ANTONIO PICCOLO (p.p. Fernando Alves Meira);
MARCO AURELIO ROSSINI (p.p. Fernando Alves Meira); MARIA DO CARMO LOPES (p.p. Fernando Alves
Meira); MARIA ELISABETH LOPES (p.p. Fernando Alves Meira); MARIA JOSÉ LOPES DE ASSIS (p.p.
Fernando Alves Meira); MARIA SELMA FERREIRA LOPES (p.p. Fernando Alves Meira); MAURICIO
FERREIRA DE SOUZA (p.p. Fernando Alves Meira); MAURICIO SCANNAPIECO (p.p. Fernando Alves
Meira); NAIM ABDALA JUNIOR (p.p. Fernando Alves Meira); NITAMAR ABDALA (p.p. Fernando Alves
Meira); OSEAS JOAQUIM DE OLIVEIRA (p.p. Fernando Alves Meira); RAQUEL FONTES LOPES GAMA (p.p.
Fernando Alves Meira); RICARDO VIANA LEITE (p.p. Fernando Alves Meira); ROBERTO KALIL ISSA (p.p.
Fernando Alves Meira); SERGIO AUGUSTO MAKSOUD (p.p. Fernando Alves Meira); SUZAN MENASCE
GOLDMAN (p.p. Fernando Alves Meira); TATIANA SABEDOTTI (p.p. Fernando Alves Meira); VIRGÍLIO
DE OLIVEIRA PIRES (p.p. Fernando Alves Meira); WILSON LUIZ MAKSOUD (p.p. Fernando Alves Meira);
YVES GUILHERME DO VALLE SIMÃO (p.p. Fernando Alves Meira); VALDIR ZANDERIGO (p.p. Fernando
Alves Meira); THIAGO SOARES MENDES MOREIRA DE MORAES (p.p. Fernando Alves Meira); ÂNGELA
MARIA DE ABREU MAIA TORRES ALVES (p.p. Fernando Alves Meira); FABRÍCIO MAIA TORRES ALVES
(p.p. Fernando Alves Meira); SANDRA MARA SACHETTO DA SILVA PIMENTA (p.p. Fernando Alves
Meira); ELISA MARQUES FONSECA (p.p. Fernando Alves Meira); GUSTAVO MATTA RAMOS (p.p.
Fernando Alves Meira); DANIEL MATTA RAMOS (p.p. Fernando Alves Meira); ILKA MARIA LOPES (p.p.
Fernando Alves Meira); COSTA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR (p.p. Fernando Alves Meira); FONTE DE SAÚDE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (p.p. Fernanda Cirne Montorfano); KYOTO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (p.p. Fernanda Cirne Montorfano);
MAM EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (p.p. Eduardo Cezar

Chad); BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CRÉDITO PRIVADO (p.p. Fernanda Cirne Montorfano); BERNARDO STEINITZ; JOSÉ CARLOS DE ARAUJO
PEDROSA; BANCO MASTER S.A. (p.p. Pedro de Moraes Borba); ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO (p.p. Yasmin Valle Viana Marques Paiva e Gabriela Mirandola Burmeister).
Acionistas presentes via Boletim de Voto a Distância: DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND;
NORGES BANK; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS
ANGELES, CALIFORNIA; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; EMER MKTS CORE EQ PORT
DFA INVEST DIMENS GROU; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; ALASKA PERMANENT FUND; JOHN
HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS
EMERGING MARK.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo/SP, 04 de novembro de 2021.
Mesa:

Fernando dos Santos Zorzo
Secretário

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta
Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2021
Mapa de Votação Sintético
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia

C6digo da Deliberac5o

DescrlgSo

/QueSt50{Bdetim de

de
DeliberagSo

Voto a Distancia}

01/01

AprovagSo das diretrizes para a elaboragSo do novo Plano Estrat6gico de Longo Prazo
para a Companhia a ser implementado at6 o encerramento do exerc[cio de 2022.

02/02

DestituigSo integral da atual chapa do conselho de AdministragSo da Companhia, eleita
na Assembleia Geral Ordin6ria de 26 de abril de 2021.

C6digo da De‖ berac8o

DescrigSo

/QueStaO(Boletim de

de
DeliberagSo

voto da Deliberagdo e Quantidade de Ag6es
Aprovar

Rejeitar

Abster-se

35.405.926

64.280971

1

35405926

64.280971

1

voto da Dellberagao e Quantidade de Ag6es
Aprovar

Reieitar

(Sim)

{N5o}

03/08

Determinar ao Conselho de AdministragSo a constituigSo do Conselho M6dico da
companhia, em substituig5o ao atual Comit6 M6dico, o qual deverd funcionar como
6195o de assessoramento ) administragao, cuja composigio e atribuig6es deverio ser
definidas pelo Conselho de Administragio.

35.405.926

64.280.971

04/09

DestituigSo dos atuais membros do Conselho Fiscal da Companhia.

35.405926

64280971

35.405926

64280971

Votoさ Distancia)

05/12

Aumento do capital social da Companhia mediante a emissSo de 30.000.000 (trinta
milh6es) de ag6es ordin6rias, dentro do limite do capital autorizado previsto no
pardgrafo segundo do artigo 5e do Estatuto Social da Companhia, devendo os termos e
condig6es do aumento de capital, inclusive o prego de emiss5o, serem fixados pelo
Conselho de AdministragSo.

06/13

Autorizar a administragio da Companhia a tomar todas as providEncias e praticar todo
os atos necess6rios ou convenientes para a implementagSo das mat6rias.

Zの 2Z々

74Z/

Abster-se

1

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
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Companhia Aberta
Anexo II à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2021

Assembleia Geral Extraordindria de 04 de novembro de 2021 de Centro de lmagem
Diagn6stico S.A.
Protesto-Manifestagao de Voto
Prezado Sr. Presidente da Assembleia Geral

Em relagSo es mat6rias submetidas i deliberaESo pelos acionistas da companhia CENTRO DE
IMAGEM DIAGN6STICOS S.A. ("Allia/'ou "Companhia") constante da ordem do dia, na
qualidade de acionista minoritdrio, apresenta-se (i) protesto em relagSo d convocagSo de
assembleia geral extraordindria a pedido de acionistas que nega ram/omitiram intengSo de
interferir na administragao da Companhia, e (ii) voto pela rejeigSo das mat6rias propostas,
destacando, abaixo, apenas parte dos motivos que nortearam os votos.

l.

Protesto em relagEo i convocagSo de AGE da Companhia por acionista que
negou/omitiu inteng5o de interferir na administragSo da Companhia (violagio
aftigo 72, ResolugSo CVM 44l2O2Ll

Em primeiro lugar, registre-se o protesto contra a convocageo de AGE da Companhia para
deliberagao, entre outras mat6rias, da destituigSo do atual Conselho de AdministragSo e
aprovagSo de novo Plano Estrat6gico de Longo Prazo, por acionistas que nega ram/omitiram a
inteng5o de interferir na administraeSo da Companhia, nas comunicag6es relativas i aquisigSo
de participagao relevante.
Nos termos do artigo 12, inciso ll, da Resolugeo CvM ne 441202L, a comunicagSo de aquisigSo
de participagSo relevante a ser enviada i Companhia dever6 conter a indicag6o do "objetivo da
participaqso e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaragao de que os neg6cios n5o
objetivam alterar a composigeo do controle ou a estrutura administrativa da sociedade", o que
n5o foi observado pelos acionistas que requereram a convocaCao dessa AGE.

o parecer do Comite de Termo de Compromisso relativo ao PAS CVM ne RJ
2OL4/sgL, a drea t6cnica da CVM, inclusive, indicou, dentre as infrag6es ensejadoras da
instaurag6o do processo sancionador, a violagSo ao dispositivo do artigo 12, inciso ll, da
lnstrugao CVM 358/02 (atual art. 12, ll, ResolugSo CVM 4412027],, por ter sido omitida a

De acordo com

"intengao quanto a estrutura administrativa e de controle da companhia".
Nesse contexto, protesta o acionista subscritor desta manifestaCeo contra a convocagSo desta

deliberagSo das mat6rias integrantes da ordem do dia por acionistas que
negara m/omitiram a intengao de "alterar a composiESo do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade", propondo a suspensSo do direito de voto de tais acionistas nessa
AGE, com fundamento no artigo 120, da Lei das 5.A.
AGE

ea

ll.

Reieigeo das demais mat6rias incluidas na ordem do dia dessa AGE

mat6rias incluidas na ordem do dia dessa AGE, nao verifica o acionista raz6es
legitimas a justificar a aprovagSo de tais mat6rias por essa AGE.

Com relageo

is

com relagao ao item lda ordem do dia, parece-nos um completo contrassenso at6 mesmo

,,novo Plano Estrat6gico de Longo Prazo" o documento contido no Anexo l, do Anexo
nominar de
A, da proposta da administragSo. Tal documento se limita a listar inimeras ideias abstratas e
gen6ricas neo contendo a indicagSo de valores, metas ou qualquer indicador que se possa
geral dos
Lsperar de um,,plano Estrat6gico de Longo Prazo". Ademals, a definigSo da orientagSo
que resulta que
neg6cios se trata de mat6ria de compet6ncia do conselho de AdministragSo, do
a deliberaEso sobre esse item se mostra ilegal, inclusive. lmp6e-se, pois, a sua rejeigSo'

Assembleia Geral Extraordin6ria de 04 de novembro de 2021 de centro de lmagem
Diagn6stico S.A.
Protesto-Manifestageo de Voto
No que toca ao item ll da ordem do dia, de "substituigSo do Conselho de Administragao da
Companhia", trata-se, em verdade, de uma proposta de destltuigeo dos atuais membros do
Conselho de Administrageo da Companhia e eleigSo de novos conselheiros. Ainda que neo se
exija justa causa para destituigeo de administradores da Companhia, n6o se verifica
razoabilidade e que estejam sendo atendidos os interesses da Companhia na fundamentagao da
convocagSo da AGE com relagSo a esse item da ordem do dia. O mero Ingresso de acionista
relevante na base aciondria nao retira, absolutamente, representatividade do Conselho de
Administraeeo eleito ou justifica a eleiceo de novos administradores para a Companhia, com
interrupgSo do trabalho que vinham sendo desenvolvidos.
Ora, se fosse realizada a substituigSo dos administradores e a alteraeao dos rumos do neg6cio
toda vez que algum acionista adquirisse participagSo aciondria de 5%, 10% ou 15%, os interesses
da Companhia seriam postos em risco pela possibilidade de que nenhum trabalho ou plano de
neg6cios tivesse continuidade. Nenhuma gesteo teria a Companhia, caso pudesse ocorrer a
substituigao de todos administradores, em com frequdncia didria, semanal, mensal, etc. Ante a
falta de qualquer razoabilidade, imp6e-se a rejeigSo da ordem do dia constante do item lldessa
AG E.

No mesmo sentido, nao se verificam motivos plausiveis para aprovageo dos itens (iii) e (iv) da
ordem do dia, no que toca i substituigeo dos membros do Comit6 M6dico e do Conselho Fiscal,
pelo que o acionista subscritor vota contrariamente a tais deliberaeSes.
Quanto ao item (v) da ordem do dia, a proposta de deliberagSo sobre aumento de capital social
da Companhia 6 fundamentada em critica gen6rica e desprovida de qualquer elemento objetivo
quanto ao fato de que a liquidez da Companhia e o atualendividamento inibiriam o crescimento
do neg6cio. Ademais, a modlficageo da estrutura de capital para fazer frente a um "novo Plano
Estrat6gico" - que n5o apresenta, objetivamente, destinaeSo especifica para tais recursos ou
demonstra a efetiva necessidade de um aumento de capital - serve apenas ao intuito de
prejudicar os atuais acionistas, que seriam diluidos a partir da utilizageo de um voluotion da
Companhia depreciado pelo atual endividamento.
Diante do exposto, ante is ilegalidades e d falta de justificativas razodveis para aprovagSo das
mat6rias integrantes da ordem do dia dessa AGE, o acionista minoritdrio:

(i)

Protestam contra a convocagSo desta AGE e a delibera9ao das mat6rias
integrantes da ordem do dia por acionista que negou/omitiu intengao de

composiE5o do controle ou a estrutura administrativa da
sociedade", em afronta ao artigo 72, ll, da ResolugSo CvM 44/2021'
propondo a suspensSo do direito de voto de tais acionistas nessa AGE, com
fundamento no artigo 120, da Lei das S.A;

"alterar

Vota para rejeigSo integral das mat6rias constantes da ordem do dia dessa
ヽヽ

AGE

56o Paulo,04 de novembro de 2021.

鯵ノ
磁赫 協 あ

SAMBA THETA FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO
CN PJ/MEsob o n。

23799268/0001‑30

ぎ

しぃ

(ii)

a

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia Aberta
Anexo III à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2021

ん

NlanifestaqSo de Fonte de Safde Fundo de Investimento em Participag6es Multiestrat6gia,

Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Cr6dito
Privado c Kyoto Fundo de lnvestimento Ntultimercado Cr6dito Privado, na Assembleia
Ceral Extraordiniria da Centro Imagem Diagn6sticos S.A., ao Protesto apresentado por
Fundo fsh Theta, realizada em 04 de novembro de 2021, its 9:00 horas.

FoNTE DE Sltloe Futoo DE INvEsrlMENTo EM PARTICIPACOES MULTIESTRATtGIA,
BoRCoNHA FuNDo DE INvEsrlMENTo MULTIMERCADo INvEsrlMENTo No ExrERloR
CREDlro PRlvADo e KYoro FuNDo DE INvEsTIMENTo MULTIMERCADo CRfDlro PRlvADo
(enl conjunto. ..Fundos"). neste ato represet.rtados por seus bastante procuradores, consignam
abaixo sua Manifestagio em relagio ao Protesto apresentado pelo Fundo Esh Theta, titular de
participageo representativa de 1% do capital social da centro Imagern Diagn6sticos s.A.
..Alliar"). no imbito da Assembleia Geral Extraordiniiria da Companhia,
i.'Companhia" ou
realizada irs 9:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 ("AGE")' por meio do qual requereu a
suspensao do exercicio do direito de voto por parte dos Fundos no Ambito da referida
Asiembleia Geral. com fundamento no artigo Il0 da Lei n' 6.401176 ("Lei das S.A."). em
virtude de alegado descumprimento ao artigo 12 da Resoluqio CVM n'44'
Para al6m do fato de a suspensdo de exercicio do direito de voto, um dos mais relevantes direitos

conferidos aos acionistas titulares de agdes ordin6rias, n6o poder ser imposta ao alvedrio dos
demais acionistas, por se tratar de deliberaqio das mais gravosas existentes no imbito da
Iegislagdo societaria, resta claro que o suposto e eventual descumprimento de obngaqdo
exclusivamente prevista em regulamentageo da CVM nao tem potencial de ensejar a suspensdo
de direito de voto.
Corrsoanre o al1igo

I

l0

da Lei das S.A.. a "assenl6ld iu-gerol poderti sttspender o erercicio dos

clireilos tlo acionisla que cleixttr de cunrprir obrigaqdo imposla pela lei ou pelo eslaluto
cessundo o suspensdo logo que cttntprida u obrigagdo" .

Portanto, ndo hd drividas, at6 pela gravidade do rern6dio previsto em Lei, que a possibilidade de
suspensSo do direito de voto apenas poderii decorrer de descumprimento de Lei ou Estatuto
SoCial, nao podendo ser imposta por descumprimento de obrigaqio regulamentar'
que as
Para alem disso, por 6bvio, todos t€m conhecimento de que o mercado 6 din6mico e
podem
amarrar
constituir
participagao
ndo
declaragdes prestadas por ocasido da aquistgio da

intransponivlis para que acionistas venham a tomar medidas na defesa do interesse
prtrim6nio social.

e

k‐

Conforme se depreende dos movimentos dos Fundos, a intengao sempre foi contribuir para o
desenvolvimento da Companhia e exercer direitos garantidos a minorit6rios relevantes.
notadamente os direitos de fiscalizaqdo, voz, voto e defesa do interesse social.
lsto posto, por se tratar de evidente requerimento ilegal, que nio encontra fundamento no artigo
I20 da Lei das S.A., 6 imperativo o afastantento do pedido, sob pena de caracterizar evidente
abuso do direito pelos acionislas que vierem a requerer ou aprovar tal suspensao.

FoNTE DE SA DE FuNDo DE l:ivEsrlMErroEM PARTICIPACOES MULTI ESTRATI9CIA
BoRGoNHA Fl,'NDo DE INvESTIMENTo MULTIMERCADo INvEsrIMEliro No ExrERtoR

Cn6otro Pruvaoo

Kyoro

FuNDo DE INvESTIMENTo MULTIMtRCADo CREDlro PRIvADo

Recebido pela Mesa da Assembleia Geral Extraordin6ria:

3

Ao
Ilmo. Senhor Presidente da Assembleia Geral da Centro Imagem Diagn6sticos S.A.

FoNTE DE SAむ DE FUNDO DE INVESTlMENTO EIЧ PARTICIPACOES Mじ LTIESTRATЁ GlA,
BORCONHA FuNDO DE INVESTIMENTO ⅣIULTIMERCADO INVESTIMENTO NO ExTERIOR
CREDITO PRIVADO,KYOTO Fじ NDO DE INVESTIMENTO ⅣIULTIMERCADO CRЁ DITO PRIVADO
BANCO MASTER S/A c ⅣIAM EACLE FUNDO DE INVESTIMENTO ⅣlULTIMERCADO CRЁ DlTO
・
PR:VADO INVESTIMENTO NO ExTERIOR(Cnl COttun10 ・Fundos・ ).nCStC ato rcprcscntados por
scus bastantcs procuradorcs,vcm pcla prcscntc cxpor c ao flnal rcqucrcr o quc scguc

Confollllc ё dC COnhccimcnto dc todos, cm 24 dc sctcmbro dc 2021, os Fundos

aprcscntaram pcdido dc convoca9う o dc Asscmblcia Gcral Extraodiǹria da Ccntro lmagcm
‐
Diagn6sticos S A (Compalllia ou・ Alliar・ )para dClibcrar sobrc as scguintcs matO五 as
｀

(｀

PCdidO dc Convocacう o ):
(1)

Aprova9う o das dirctHzcs para a clabora9う o do novo PIano Estrat6gico dc Longo
Prazo para a Conlpanhia a scrimplemcntado at6 o cnccrramcnto do cxcrcicio dc

2022;
(li)

o
Substituicう o do Consclho dc Administra9う o da Compal■ lia,com a dcstituicう
intcgral da atual chapa,clcita na AssclllblCia Ccra1 0rdiǹⅡ a dc 26 dc abril dc
2021 c clci9う o dc nova chapa:

(lii) Dctc111■ inar ao Consclho dc Administrac五 o a constituicao dO cOnsclho M6dico

da Colnpanhia,cnl substitui9io ao atual Comite MOdic。 ,。 qual dcvc 6ュ ncionar
como 6rgao dc asscssoramcnto a administracao,cula composiclo c atribui。 5cs
dcvcr5o scr dcflnidas pclo Consclho dc Administlacao:
(iv) Dcstluicな o dos mcmbros do Consclho Fiscal c clc19う o dc novos mcmbros:

(V)

O aumcnto do capital social da Compallhia mcdiantc a cmissao dc 30 000 000
(thnta milhё cs)dC acδ cs ordiǹrias, dcntro do limitc do capital autorizado

prcvisto no paragrafo scgundo do arligo 5° do Estatuto Social da Colllpanhia,
dcvcndo oS tcl‖ loS C COndicё cs do aumcnto dc capital, inclusivc o prcco dc
cmissao,scrcm flxados pclo Consclho dc Administra9恩 o:c
dOncias c praticar
(宙 ) Autorizar a administra9う o da Compalllia a tomartodas as pro宙
todo os atos ncccss̀Hos ou convcnicntcs para a inlplcmcntaOう

o das rnat6五 as ora

aprovadas
Confollllc CXplicitado no documcnto, o Pcdido dc Coll■ ocacう o foi motivado pcla
aquis● うo,pC10S Flュ ndos,dc participacaO rclcvantc na Compalllua,corrcspondcntc ncsta data a

28,789( do capital social da cmprcsa,opcracう o quc,por sua vcz,foi rcalizada pclos Fundos a

partir da crcnOa quc nutrcln no potcncial dc crcscimcnto da Companhia, cm cspecial sc
incorporadas novas tecnologias nas̀rcas de diagn6sticos e prevcnOaO,bcm como no tratamento c
tё cnicas cirurgicas, que lhc pellllitam aproveitar o momcnto de mcrcado c, Com isso, a19ar a
Colllpanhia a uma posicao dc lidcranca no scgrnentO de medicina diagn6stica

Ocorre que, na [ltima semana, apos concluir o investimento significativo na Companhia
e, inclusive, apiesentar a solicitaqio de convocaqdo da assembleia geral da Companhia para
deliberar entre outras mat6rias, sobre a destituiQao integral e eleigdo da nova chapa para o

Conselho de Administragio da Companhia, tendo inclusive, apresentado chapa que
representasse de maneira equinime a nova estrutura acion6ria da Companhia, os Fundos
tomaram conhecimento de graves indicios de inegularidades perpetradas no ambito da
Companhia, no interesse dos acionistas e atuais conselheiros de administragdo da Companhia,
Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa, em prejuizo da Companhia e dos demais acionistas.

Diante disso e, tendo em vista a pauta da presente Assembleia Geral Extraordin6ria da
Companhia, realizada ?rs 9:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 ("AGE"), que inclui a

destiiuiqio integral dos atuais membros do Conselho de Administraqdo da Companhia e eleigio
de nova chapa,-sendo que tanto a chapa apresentada de boa-f6 pelos Fundos para conconer d
eleiqio como a chapa concorrente proposta pela administraqdo da Companhia seo compostas
pelos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa, os Fundos v€m pela presente requerer
preliminarmentJ que seja incluida na ordem do dia da presente AGE a deliberagio sobre a
propositura de ageo de Responsrbilidade Civil em face dos Srs. S6rgio Tulik e Roberto
fundamento no artigo 159 da Letn'6.404176 ("Lei das S.A."), pelos motivos a
kotil I..n,

"o-

seguir expostos.
prev€
Cumpre inicialmente salientar que a o item (ii) da ordem do dia da presente AGE
de nova chapa Em
a destituigeo integral dos mernbros do Conselho de Administragdo e eleigio
que pese originai-mente a intenqao dos Fundos ao pleitear a nova eleiqdo do 6rgdo fosse a de
em vista o atual quadro societ5rio
-uni". u*u i"pr.sentatividade equAnime e equilibrada tendo geral ordinilria' ap6s os graves
assembleia
da Companhia, profundamente alterado ap6s a
passa
indicios de malvinagio dos recursos sociais, a destituigio do conselho de Administragdo
pela
necessidade de
pela motivagio original' mas principalmente
u ," jr.tit.u. nio apenas
^S6rgio
Tufik e Roberto Kalil Issa, pnncipais beneficiSrios de determinados
afastimento dos Srs.
contratos em prejuizo da Companhia.
os
O pagamento de lultosas quantias em contratos que tem como benefici6rios finais
de
disfarqada
atuais acioniitas e administradores da Companhia podem caracterizar distribuigio

lucros.

Sendo,portanto,aquestiodiretamenterelacionadadsmat6riasdestituigioeeleigiodos

na pauta da
membros do Conselho de Administraqio, a materia pode - e deve - ser incluida
independentemente d€ terem
fi"r"nt. ACf e submetida ir deliberagio dos acionistas presentes
g1. do artigo 159 da Lei das S.A.
ionstudo o.iglnut,''ente da ordem do dia, conforme autoriza o

(AIIP)'
Apenas a titulo ilustrativo, a Associaqeo Fundo de lncentivo a Pesquisa
exames
dos
clinicas
an6lises
associaqdo presidida pelo Sr. S6rgio Tufik, presta servigos de
pela
pagos
d
AFIP.
realizados pela Comianhia ("Corurato AFIi"). Somando-se os valores
quantia
de
R$
Associagdo a vultosa
;;;*ra;de iui, ,"*iqo., u cotnp*t iu pugou ao esta
valor j6 pago apenas no primeiro semestre
+OO.+iS.OOO,OO nos fltimos seis anos, sem contar
se depreende das Demonstrag6es
conforme
de 2.021, equivalente a R$ 62,593 milh6es,
Financeiras da ComPanhia.

つ ¨

O Contrato AFIP, de interesse da associaqdo presidida do Sr. S6rgio Tufik, afigura-se
indiscutivelmente prejudicial ir Companhia, pois, conforme reconhecido na propria Carta da
Presiddncia" constartc das [)emonstrar;oes F inanceiras Intenttedidrias da Conrpanhia de 2021 .
o encerramento de Contrato AFIP e criaqiio de um Nfcleo T6cnico operacional (NTo)
pr6prio da Alliar permitir6 uma economia da ordem de 25olo a 307o do total do valor gasto
hoje na contratagio dos servigos de anrilises clinicas junto ir AFIP.
Ora. 6 de se questionar (i) por que motivo optou-se por celebrar o Contrato AFIP em
condir:des tao desvantaiosas, a custos entre 25oh a 307o superiores do que se a Companhia
desenvolvesse tais atividades diretamente, por meio de NTo pniprio: e (ii) por que motivo
levou-se seis anos desde a abertura de capital da Companhia para que se buscasse a substituiqio
da referida estrutura utilizada para as an6lises clinicas por uma altemativa declaradamente mais
eficiente, dito pelo proprio Diretor Presidente da Companhia
Tao graves quanto sao as transagdes celebradas com a T.J.K. Administragio lmobiliiria
Ltda. (.'TJKi). da qual si. soci.s os Srs. Se.gio Tufik e Roberto Kalil Issa. Trata-se de contratos

de locagao imobiii6ria, os quais, conforme informado no Formul6rio de Rel'er€ncia da
Con1parrhia, item 16.2., v. I I de 2021, representaram, desde l4 de novembro de 2014, um total
de R-$ 276.308.000,00 (duzentos e setenta e seis milh6es, oitocentos e oito mil reais),
portanto, aproximadamente R$ 46 milhoes ao ano pagos pela Companhia a acionistas
controladoies e administradores a titulo de aluguel, sendo certo que tais valores foram
apurados na base 31 . I 2.2020.

Nio h6 detalhamento acerca de tais transagoes nas Notas Explicativas as DemonstraQdes
Financeiras da Companhia, com indicagao acerca da necessidade de tais alugu6is,

comutatividade de seus termos e condigoes e se foram celebrados em condigdes de mercado.
As ditulgag6es restringem-se a indicar "aluguel com acionislas". sent qualquer detalhamento'
nio sendo indicado sequer o nome das contrapartes relacionadas

Ndoh6,domesmomodo,disponivelparaoacessopirblicoasatasdeReuni6esdo

Conselho de AdministraQdo e do Comit€ de Transag6es entle Partes Relacionadas da
que se
Companhia que indiquem maiores detalhes sobre as operagdes e nas quais fique claro
de
tratam de alugueis necess6rios ?r Companhia, que sejam realizados em pregos e condigdes
de verificar
mercado e qu-" tenhu havido efetivo levantamento de pregos e comparag6es' a fim
se haveria altemativas mais econ6micas e vantajosas para a Companhia'

De todo modo, em que pese a impossibilidade pnitica de se apurar maiores informagdes
tendo em vista
acerca de tais transaqdes com base nas divulgagdes realizadas pela Companhia'
valor total envolvido' ou
a absoluta lalta de transparencia, causa espanto quando se compara o
pela Companhia
distnbuidos
dividendos
os
com
mesmo o montante anualizado desde 2014.
de capital.
abertura
primeira
sua
ap6s
desde a Assembleia Geral ordinaria de 2017, isto 6, a

Somando-setudoqueaCompanhiadistribuiudedividendosparaatotrlidadedeseus

milhdes.
acionistas nas riltimas 5 aisembleias gerais ordin6rias chega-se ?r cifra de R$ 20,325
do
acionistas
os
seus
para
todos
dividendos
pugo,
a Companhia
5
O, ,"1u,
-"oos
"nos
Considerando
"ano
um
[nico
para
em
a TJK
que ;alor plgo a titulo de locaqno imobiliiria
valor distribuido aos acionistas como
o
de
Referencia,
Formul6rio
no
declarado
o saldo totai

dividendos ern 5 anos ndo chega a l0% do valor pago a titulo de aluguel para a sociedade dos
Srs. S6rgio

Tufik

e Roberto

Kalil

Issa.

E de se questionar se tais contratos fazem sentido e atendem ao melhor interesse da
Companhia, se nio haveria altemativas mais vantajosas para a Companhia e, notadamente, se
nio seria mais econ6mico e eficiente adquinr im6veis proprios ou alugar im6leis de terceiros
em condiqdes mais favor6veis ao inv6s de pagar relevantes somas para alugar im6veis de seus
acionistas controladores e administradores, S6rgio Tufik e Roberto Kalil.
identificar que a contratagio da AFIP para prestagao
dos servigos de an6lises clinicas representava um custo entre 25%o a 307o superior do que se a
companhia constituisse um NTO pr6prio, nio seria de se surpreender que, ap6s anos realizando
o pagr-ento das uultosas cilras para tais partes relacionadas, fosse identificado que as referidas
tranJagdes nio foram travadas em condigdes de mercado e nio atendem ao melhor interesse da
companhia, mas sim constituem apropriagdo de recursos sociais por ambos os acionistas e
A

se considerar o tempo levado para

distribuiqdo disfarQada de lucros
Tais beneficios privados por parte dos acionistas e administradores Tufik e Kalil explica,
em boa parte, a ferrenha oposigdo e ampla mobilizaqio de esforgos para impedir a qualquer
custo que os Fundos, investidores desinteressados e independentes, que, dado o significativo
investimento realizado na companhia, priorizar6 o cumprimento do ltm social em detrimento
gestao e
de beneficios particulares de acionistas controladores e administradores, participem da
partes
relacionadas estejam
fiscalizagio dos neg6cios sociais. Evidente: caso tais contratos entre
sujeitos a um maioi escrutinio por parte de terceiro independente e alinhado ao interesse social,
a influ€ncia dos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil sobre os demais acionistas, na condiqdo de
s6cios fundadores da Alliar, e capacidade de se utilizarem da confianga que tais acionistas
inadvertidamente neles depositaram, para extrair beneficios particulares em detrimento desses
pr6prios acionistas, ser6 substancialmente restringida

conforme exp6e Anthonl, Dias dos Santos. "as transaqdes entre porles relacionudas
podenr ser tislus ao ntenos sob tris ospeclos diferenles:

l.
2.
3.

Llma ntoclalidade tle exercicio abusivo do potler por porle de um acio'tislu
conlrolador:
Uma prittica ndo recttmendavel tle governanqa colpordtiva' lnl como preconi:ado
pelos principais ('tldigos de Govenrunqa Oorporativa do nrundo"
Llnta necessdritt ou inevitdvel prdlictt orgonizacittnal

dcts companhios

"l

partes
Objetivamente, existem fortes indicios de que as releridas transagdes enlre
parte dos Srs. Sergio
relacionadas representaram graves violagdes a dispositivos legais por
quanto
na qualidade de
controladores,
Tufik e Roberto Kalil, tanto na qualidade de acionistas

administradores da ComPanhia.

Atendo-nos aos ilicitos perpetrados exclusivamente na qualidade de administradores'
pela companhia
que servirSo de fundamento para a agio de responsabilidade civil a ser proposta
I DOS SANTOS、 Anthonny Dias rra″
Paulo:Allllcdina 201l pp 17‐
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em face de ambos, e sem prejuizo do direito de se propor a aqdo de responsabilidade em face
de ambos por abuso do poder de controle, restam evidenciados:

(i)

Sr. S6rgio

a.

Tufik:

Violagdo aos deveres de dilig6ncia, previsto no artigo 153 da Lei das S.A., e
lealdade, especificamente no que trata o inciso II do artigo 155' ao permitir
que a Companhia contratasse a AIIP, associagio por ele presidida, para
prestaqao de servigos de an6lises clinicas, omitindo-se na defesa e proteqao
dos direitos e interesses da Companhia, quando, at6 pela posigdo ocupada de
Presidente do Conselho de Administraqio da Companhia e Presidente da
AFIP tinha a obrigagdo de, no minimo, informar-se a respeito e verificar que
tal contrataqao era contriria aos interesses sociais e acarretou prejuizos 2r
Companhia;

b.

Violacio ao dever de lealdade, previsto no artigo 155 da Lei das S.A., ao
omitir-se no exercicio da proteqao de direitos da Companhia e atuaQao em
conflito de interesses, previsto no artigo 156, especificamente no que diz
respeito a vedagio constante do $1", ao contratar e manter contrato com a
Companhia em condigdes irrazo6veis e nio equitativas por meio da TJK; e

c.

Violagdo ao dever de informar, previsto no artigo 157 da Lei das S A , ao se
omitir em promover a mais ampla e transparente dilrllgagdo das transagdes
realizadas com partes relacionadas nas quais possui interesse particular
direto, aproveitando-se de tal divulgagio pouco transparente para manter os
releridos conlratos sem maiores questionamentos por parte de acionistas A
respeito, importante mencionar que, em que pese os referidos contratos, em
espicial os celebrados com a TJK, sociedade privada da qual 6 s6cio,
configurarem uma transagio relevante nos termos do Anexo XXXIII d
Instrugno CVM 480/09, nio h6 sequer a divulgagio da comunicagio sobre
transaqao com partes relacionadas a respeito, conforme exige o inciso
XXXIII do artigo 30 da referida instruqio, tampouco a discriminagio clara
dos valores pagos anualmente d TJK nas notas explicativas ds demonstragdes
financeiras.

Roberto Kalil Issa

a.

Violagdo ao dever de lealdade, previsto no artigo 155 da Lei das S A , ao
omitir-se no exercicio da protegdo de direitos da Companhia e atuaQao em
conflito de interesses, previsto no artigo 156, especihcamente no que diz
respeito ir vedagao constante do $l', ao contratar e manter contrato com a
Companhia em condigdes irrazo6veis e nio equitativas por meio da TJK; e

b.

Violagio ao dever de informar' previsto no artigo 157 da Lei das S A, ao se
omitir em promover a mais ampla e transparente divulgagio das transaqdes
realizadas com partes relacionadas nas quais possui interesse particular
direto, aproveitando-se de tal divulgagdo pouco transparente para manter os
referidoi contratos sern maiores questionamentos por parte de acionistas A

respeito, importante mencionar que, em que pese os referidos contratos, em
especial os celebrados com a TJK, sociedade privada da qual 6 s6cio,

configurarem uma transagio relevante nos termos do Anexo XXXIII n
tnstrugao CVM 480i09, n6o h6 sequer a dirT rlgaqio da comunicaqdo sobre
transaQao com partes relacionadas a respeito, conforme exige o inciso
XXXIII do artigo 30 da referida instruqao, tampouco a discriminagio clara
dos valores pagos anualnlente i TJK nas notas explicalivas ds demonstrag6es
financeiras.
Desta forma, submetemos ir mesa da presente Assembleia pedido para que submeta it
deliberagio dos acionistas a propositura de agdo de responsabilidade em face dos Srs. S6rgio

Tufik e Roberto Kalil Issa, na qualidade de membros do Conselho de Administragio da
Companhia e contrapartes das citadas transagdes, visando ao ressarcimento dos prejuizos
sofridos pela Companhia.
Para ta[, uma vez aprovada a propositura da a91o, os administradores deverdo ser
imediatamente afastados de seus respectivos cargos, conforme determina o $2'do artigo 159 da
Lei das S.A., devendo a Companhia protocolar no prazo de tr€s meses contads desta AGE a
agio de responsabilidade civil em questio, com pedido cumulado para anulaqio da deliberag6es
de aprovagao das contas dos administradores no dmbito das Assembleias Gerais Ordiniirias de
zOZi e 2020, referentes aos exercicios de 2020 e 2019, respectivamente, nos quais as referidas
transagdes com partes relacionadas ainda estavam vigentes e causando graves prejuizos aos
cofres da Companhia.
Evidentemente. dado o manifesto conflito de interesses, os Fundos requerem que o Sr.
Sergio Tufik, Presidente do conselho de Administragdo da companhia, seja impedido de
pr".idi, u p.".*t" AGE e de, assim como o Sr. Roberto Kalil, exercer os respectivos votos nas
ieliberagOes relativas i propositura de aqdo de responsabilidade, em linha com a Lei das S.A. e
l
os precedentes assentados iela Comissio de Valores Mobiliririos

E}I PARTICIPAC6ES MLLTIESTRATf CIA
I\\'ESTII\tE\To MLLTIIIERCADo INvEs'tlllEYro ro ExrERloR
CRtiDrro PRlvADo

FoNTE DU SAUDE ['LNDo Dt
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DE

"r[

BANCo MASTER S/A

I

julgamento do Processo Administrdtivo
Neste sentido foi o entendimento do Colegiado da CVM quando do
Sancionador CVM n' U2014/10556' de 24 de outubro de

2017

6

/
一

MAM Encls FuNoo os INvrsttntrNro MulrtMERCADo
lrvesrrrre rro \o ErrenroR

CRe

´
Recebido pela Mesa da

bleia Geral Ordin6ria e Extraordin6ria:

olr

1

Protesto apresentado por l-onte de Saride Fundo de Investimento em Participasoes
Multiestrat6gia, Borgonha Fundo de Investimento Nlultimercado Investimento no
Ilxterior Cr6dito Privado, Kyoto ['undo de Investimento Nlultimercado Cr6dito Privado,
Banco Mastcr S/A e lfAll Eagle Fundo de Investimento Multimercado Cr6dito Privado
lnyestimento no Exterior na Assembleia Geral fxtraordinriria da Centro Imagem
Diagn6sticos S.A., realizada em 04 de novembro de 2021, its 9:00 horas.

FoNTE DE SAUDE FuNDo DE INVEST|MENTo EM PARTIcIPAcoEs MULTI ESTRATtGIA,
BoRcoNHA FuNDo DE IrvESTtMErro MULTIMERCADo INvEsrlMENTo No ExrERloR
CREDITo PRIvADo KYOTO FUNDO DE I:TVESTIMENTO MULTIMERCADO CRTDITO PRIvADO,
BANCo MAsrtR S/A e MAM EAcLf, FuNDo DE INvEsrlMENTo MULTIMERCADo CRtDlro
PRIvADo INvEsrtMENTo No ExTERIoR (em coniunto. "Acionistas"), neste ato representados
por seus procuradores, consignam abaixo seu PROTESTO em relaqio ir rejeigdo, pelo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Centro Imagem Diagn6sticos S.A. ("Comoanhia"
"AGE" ). do rctluerimento
ou '-Alliar"). realizada ds 9:00 horas do dia 0'l de nor embro de 202 I (
de a deliberagdo sobre a propositura de Aqio de Responsabilidrde Civil em face dos Srs.
S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa, cont tundamento no artigo 159 da Lei n" 6.'10'li 76 ("Lei
das S.A.").
Como se sabe, de acordo com o art. 159, $ l' da Lei das S.A., a deliberagio a respeito da
propositura de agdo de responsabilidade poderii ser tomada em assembleia geral ordin6ria e, se
prevista na ordem do dia, ou lor consequ6ncia direla de assunto nela incluido, em assembleia
geral extraordin6ria.

Neste caso, de forma cristalina, a proposilura da Agdo de Responsabilidade Civil e
consequ€ncia direta da (i) implementagio de um novo Plano Estrat6gico de Longo Prazo para a
compinhia e (ii) da substituigdo integral do Conselho de Administragio e do conselho Fiscal
da Companhia.

Em se tratando de uma Assembleia que vai deliberar um novo Plano Estrategico de
Longo Prazo e a substituigao do Conselho de Administragdo, a propositura de aq6o de
responsabilidade em lace de dois integrantes do Conselho de Administraqdo por terem contrato
com a Companhia em condigdes ndo comutativas 6 fundamental e ahsolutamente decorrente de
tais deliberaQdes.

o

Requerimento de Aqio de
Responsabilidade, os Fundos tomaram conhecimento de indicios de inegularidades perpetradas
pelos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil lssa, acionistas de referencia e atuais conselheiros de
administragdo da Companhia, em prejuizo da Companhia.

Nos termos

j:i

disconidos na justificativa para

O Sr. Roberto Kalil lssa e o Sr. S6rgio Tufik (atual

Presidente do Conselho de

Administragio) ocupam cargos no Conselho de Administraqdo da Companhia desde janeiro de
2015, ou seja, hi quase 7 anos.

\

O Sr. Roberto Kalil Issa Filho, filho do Sr. Roberto Kalil Issa tambdm ocupa cargo no
Conselho de Administragdo da Companhia e foi Diretor Comercial da Companhia. O filho do
Sr. S6rgio Tufik, o Sr. Sergio Brasil Tufik atua como membro do Conselho de Administragdo
desde dezembro de 2016, ou seja, hi quase 6 anos.
Ora, nio hri dtvidas da influ€ncia que os referidos administradores tem na gestao da
Companhia e na aprovagio de seus neg6cios, em especial nas transag6es entre partes
relacionadas.
Confollllc diSCOrndo no Rcquc● rncnto dc dclibcracう o sobrc a AOう o dc
Rcsponsabilidadc,tcm― sc como pHncipais fundamcntos(1)a CCICbra9う o dc contrato cntrc a
Companhia c a Associacao Fundo dc lnccntivo a Pcsquisa(AFIP),aSSOCiacao prcsidida pclo
sr sergiO Turlk, prcsta scrvicos dc aniliscs clinicas dos cxamcs rcalizados pcla Conlpanhia
・COntrato AfIP｀ )c(ii)。 S COntratos dc locacao imObilìHa cclcbrados cntrc a Compal■ lia c a
r J K Adnlinistracう o ln10biliiria Ltda ( TJK )da quai SaO s6ciOs os Srs Sё rgio Turlk c
(‐

Robcrto Kalil lssa(COntratos dc Locaca。

)

A rcspcito do Contrato AFIP,a Conlpalllia infollllou、

cm Fato Rclcvantc divulgado cm

13 dcrnaio dc 2021,quc ira vcrlicalizar sua opcracaO dc Allaliscs clinicas,atravё s da constru9う o

dc um N6clco T6cnico Opcracional(NTO)pめ
cnccrramcnto do forncciincnto dc scⅣ
distratado cm 12 mcscs

p● OC,ncssc

contcxto,cnViou notiflca9うo dc

iOos laboratoHais pcla AFIP, a flm dc vcr o contrato

Nada obstantc, pc111lancccm pcndcntcs qucstionamcntos c maiorcs dctalhanncntos a
rcspcito das razё cs pclas quais somcntc ncstc momcnto a Compalllia cntcndcu scr vantaloso
libcrar―

sc do contrato conl a AFIP

TambOm pcl‖ lanccc11l nao csclarecidas as ra25cs pclas quais a administracaO cntcndcu
mais vantaJoso locar os im6vcis dctidos pcla´ 「 JK do quc outros im6vcis dctidos por tcrcciros,
parlcs nう o

rclacionadas a Conlpanhia

Sobrc csscs pOntOs, os Acionistas cspcram obtcr cxplicacё cs da Administracao c do

Consclho Fiscal no ambito dcsta AGE
Nう o hi dctalhamcnto, no ambitO das dcnlonstra96cs flnancciras da Conlpanhia, nas

Rcuni5cs do Consclho dc Administrac5o tanlpouco nas colllunicacё

cs ao mcrcado,a rcspcito

dos principais pontos dcstas transa95cs Qualquer aciollista, llo din de hoje, que, sem
assessores t̀cnicos,quisesse entender mais sobre as referidas contratacOes entre partes

relacionadas,sequer seria capaz de compreender o cenirio completo dos investimentos
feitos pela Companhia no Contrato AFIP e llos Contratos de Locacio que,diga‐ sc de
passagem,coIIsumirann lnonta relevante dos recursos da Alliar.
Choca o fato dc,em 5 anos,a Companhia ter pago mellos dividelldos para todos os
seus acionistas do que o valor pago a rtulo de locaclo imob■ iiria para a TJK (da qualSiO
s6cios os Srs.Roberto Kalil lssa e S̀rgio Turlk)em um illiCo ano.

Todo o cen6rio brevemente mencionado neste Protesto e exposto com mais detalhes no
Requerimento de deliberaqdo a respeito da Aqio de Responsabilidade Civil em face dos Srs.
Sdrgio Tufik e Roberto Kalil Issa esti intrinsecamente ligado i necessidade de realizar
substitui$6es no Conselho de Administragio da Companhia, mat6ria que seri deliberada
nesta AGE.

Por esse motivo e, ir bern da justiga, entendemos indevida e arbitriria a postura do
Presidente da Mesa desta Assembleia Geral de negar, aos acionistas, a possibilidade de deliberar
a respeito da agio de responsabilidade civil em face dos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa.

A

recusa

ir

deliberagSo, quando utilizada para perpetuar

a

impunidade dos

administradores, no minimo, foge ao interesse social e deve ser combatida. Isso porque, o intuito
do legislador, ao permitir que o Presidente da Mesa afaste o requerimento de deliberaqdo a
respeito da propositura de agdo de responsabilidade visa, precipuamente, evitar que qualquer
acionista, ante os animos momenteneos, possa suscitar a mat6ria de forma infundada.

No entanto, isto cerlamente nao 6 o que ocorre neste caso. Os Acionistas apresentaram
elementos plausiveis que indicam possiveis prejuizos ir Companhia em detrimento da atuagio
dos administradores em face dos quais se busca propor a agdo de responsabilidade. O escopo da
presente AGE. cuja convocagdo tbi solicitada por acionistas. na lbrma do art. 123. p.u.. "c" da
Lei das S.A., e discutir alterag6es de gestao na Companhia e essa pauta encontrou ainda maior
flundamento de ser nos indicios de irregularidades verilicados pelos Acionistas.

A gravidade da rejeigio da inclusio na pauta da deliberagao a respeito da propositura de
agio de responsabilidade 6 agravada pela pr6pria pessoa responsivel por decidir sobre a
sua inclusio n8 pauta - o Sr. S6rgio Tufil Presidente da Mesa da Assembleia Geral e
pessoa em face da qurl se busca propor a agio de responsabilidade.
Ora, se o Sr. S6rgio Tufik nio poderia votar, nos termos do art. I I 5, $ 1" da Lei das S.A.,
na proposilura da agio de responsabilidade em face de si mesmo enquanto administrador da

Companhia, mais abusivo ainda

6 conferir-lhe a possibilidade de decidir sobre a pr6pria

existdncia da deliberagdo sobre a propositura de agdo de responsabilidade em face de si mesmo.
Desta forma, manifestamos nosso protesto em razdo da negativa de inclusio em pauta
da deliberagio de propositura de agio de responsabilidade em face dos Srs. Sergio Tufik e
Roberto Kalil lssa, bem como da pr6pria presiddncia da mesa pelo Sr. Tufik, maior interessado
na deliberagdo.

Ressaltamos, finalmente, o ajuizamento de pedido de tutela de urg€ncia (111882287.2021 .8.26.0100) visando que o Sr. S6rgio Tufik seja impedido de exercer a presid€ncia desta
AGE, notadamente no que diz respeito ir deliberagio acerca da inclusio na ordem do dia da
proposta de deliberagio contra si e contra o Sr. Roberto Kalil da propositura de a96o de
responsabilidade prevista no artigo 159 da Lei das S.A. Ressaltamos, ainda, que, nesta data, o
MM. Juizo da 2" Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da comarca de Sdo Paulo proferiu
decisio determinando a citagdo dos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil, no prazo de cinco dias,
de forma que, a depender da deliberagio tomada na AGE de hoje, ficou consignado na decisio
que seus efeitos poderdo ser suspensos posteriormente.

A inicial

e a decisdo supracitadas sdo anexas ao presente protesto.

Sdo Paulo, 04 de novembro de 2021.
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COMPETENCN DESIA SECAO JUDICARIA DE SAO PAULO
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1
0 Estatuto Socia do Centro de lmagem D agn6sicos S A(″ ALuAR′ ou″Companhia″ )一
′
objeto da presente demanda― prevё ′em seu artigo 24′ par6grafo terceiro,que′ sem ρreJυ ″οdα
ααrbltraみ οで9υ erlmenゎ de medidos de υrgθ nc′ αρelas ραだe,α η[
bυ sυ ′
ν
αlldα de destα ε
σ′αrbllraみ
cOns″ [υ 〃0 0 trlbυ η

ε

de

σοαοροderノ υdc6″ o ησfOrmα 故,′ [em 513あ

"ν "Ser Fme′
mara deハ めitrα gemめ Marcα dο 2″ (doc 2)′ o que tOrnl
Ragυ bmeη lo de Arbftragem dα
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inquestion6vel a competenc a deste d Juizo′ conforme o art 63 do CPC/153,。

art 22‑A da Lei
(ヽ

C0

9307/96′ e a Resoluφ oT」 /SP n。 763/2016

(つ

1L
2

OttETO DA PRESEN「 ETLrrELA DE URGCNC:A E BREVESINTESE DA uDE

Trata― se′ em sfntese′ de demanda na qual se discutem as cond196es necessbrias para a

de ibera98o′ em sede de Assemb eia Geral Extraordin6na da ALJAR′

convocada para amanhう′

′ ′
4.11.2021(′ AGE′ )(dOC 3), da inStauracう o de uma acう 。 Social por responsab idade dos

0

E

0
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0
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く
エ

0

adminlstradOres arrolados no polo passivo da presente medida

3.

Autores vem,
Conforme veiculado na midia ao longo dos 0ltimos meses, os Fundos

α

(Ш
0
0

Cl

de capital aberto cujo
continuamente, adquirindo aE6es de emissSo da Companhia, empresa

く
⊃

diagn6stica e
objeto soclal envolve a prestaqeo dos mais diversos serviqos envolvendo medicina

Ш

laboratorial.

0
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0
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de arbitragem contiver previsao expressa
5.1.3 O Arbitro de Apoio somente pode16 ser acionado se a convenCso
as medidas
qr"nio a ,r" atuaeeo. Caso contrdrio, a parte deverd requerer diretamente ao Poder 'ludici6rio
proceder
nao serd
tal
de dificil reparagSo, e
conservat6rias necess6rias i prevenEso de dano irrepar6vel ou
2

considerado renuncia ir arbitragem
ser6
3,Art. 63. As partes podem modiiicar a competAncia em razSo do valor e do territorio, elegendo foro onde
proposta aEeo oriunda de direitos e obrigag6es"
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Como resultado desse processo de lnvestimentos, um dos autores desta demanda, o

￨ヽ

′￨

FIP

FONTE DE SnUOf, det6m, atualmente, a condiEso de maior acionista lndlvidual da ALLIAR, ap6s a

posiE6es, a participaeao dos Fundos Autores (34.319.226 aE6es ordinSrias) corresponde a cerca de
29% da totalidade de ag6es emitidas pela ALUAR (118.292.816) (doc. 4),

5.

Diante dessa nova configuragSo societSria e da significativa participaEeo dos Fundos na

Companhia, a MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("MAM"), na qualidade

de gestora dos Fundos, solicitou, em

24.9.2021,,

a

instauragSo

extraordindria para discutir temas afetos d governanEa da Companhia
das dhetriza para a

implanentado

elabondo

do

ati o enBrnmento

Administnfio da companhia, otn

Mindria

de 26 de abrit de 2021, e

a

do arerdab de 2027 e

datituiso intqnl

eleifio

de

da atuat

raa dapa'(doc

-

geral

dentre eles, a 'aproWfiO

Prazo

pan

a bmpanhia a ser

a ',suMituifro do bnselho
dnpa, eleiE

na r'ssemblab

de

Genl

5\'

em
Ato continuo, a AGE veio a ser convocada pelo conselho de AdministraESo vigente,

3.1O.2021,, nos seguintes termos (conf. doc. 3):

FicomConvocodososSrs.AcionistdscomdireitoovotodoCENTR7DEtMAGEMDlAGNoSTtCoSS.A'
&
("Componhio") poro reunir-se em Assembleio Gerol Extroordinorio o ser reolizado no dio O4
no Alomedo Vicente
notanbro & 2021, ds 0g:@ horos, no sede socidl do Componhid locolizodo
("AGE"),
o fim de deliberor
Poulo
pinzon, ne 51, conjunto 301, Vilo otimpio, cidode e Estodo de sdo

das dhdrize pan a elabra$o b noa Plam
do avscicio
Estnt$im de laryo rnzo para a cotipanhia a ss implsnantado at6 o efiHtamento
ingnl da
a
&itttifio
lAo do Corceltp &Adminisaaflo da Conpanhia, Mn
i,ZOzi fiil
e eleido de now dapa; (iii)
aatd 6pa, dab ni xorrbl"i, e*rl odindna de 26 de afuil de 2021"
determinlorooConselhodeAdministrogdooconstituiedodoConselhoMedicodoComponhio,em
6rgdo de ossessoromento d
substitui1do oa otudl Comitl Mddico, o quot devero t'uncionor como
pelo Conselho de AdministroQdo;
odminisirogdo, cujo composiQdo e otribuigSes deverdo ser definidos
sobre

o

seguinte ordem do dio: (i)

apotnfio

*An

(iv) destituicdo dos membros do conselho

Fiscol

e eteigdo de novos membros; (v) oumento do copitol

socioldaComponhiomedionteoemissdode30.OOO.OOO(trintamilh6es)deoc6esordindrios,dentro
5e do Estotuto Sociol do
do limite do copitol outorizodo previsto no porogrofo segundo do ortigo
inclusive o preEo de emissdo'
Componhio, devendo os termos e condicdes do oumento de copitot,

sere.mfixodospeloConselhodeAdministrocdo;e(vi)outorizoroodministrocdodoComponhioo
canvenientes pora o
tomor todds os provid€ncios e proticor todo os otos necessorios ou
implementogdo dos moterios oro oprovddos'
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conclusSo, em 19.10.2021, de operaqSo privada de aquisiEao de ag6es. Somando-se todas as

￢

j'4
1,「 411』

A6poca′ havla conf anca no trabalho exercido pelos Rё us enquanto membros do Conselho

7

de Adminも tra95o e adonistas detentores」 e cel u de 3096 das ac6es ordindnas da ALuAR(doc 6)

Tanto que ambos compunham a chapaindicada pelaヽ ИAM para assum r a nova confguracう o do
Conselho de Adm nistra9う o
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ac5espe o F P FONTE DESAODE eク リa presente data′ os Fundos Autorestomaram conhecimento

0
0

e conirmaram′ nos̀た lmos dias e nas horas derradeiras,fatos que colocam em xeque Q

E

∞ mpromisso dos R6us∞ m Qinteresse sociJ da Companhb

Com efeito′ os fatos reportados e apurados s5o―

9

O
n
O

como se ver6 brevemente a seguir e ser6

obleto de deta hada apresenta9う o aos ado雨 stas da Companhね ―de m6ガ ma gravidade′

ヽ

oodendo

darenseioさ prOposmra deattOderespOnsaЫ dade Ш ra』 o dos preluた OSCausadosaALIAR,鰹

0

倒

0
N

terrnos do a■ ■n da Lei聖 6.404/76(Ld dasS A)

E
10

。6rgう o
Nesse cen6r o′ a AGE que se avizinha ё′nos termos da legis acう o de regencia′

οηse9υ θnc′ σdrtσ de ao menos
competente para que o assunto Sela deliberado′ uma vez que ёε
duas das pautas da AGE AnnaL Caso tt adonistas delberem ttb pro∞ dtura da聾 艶 m face dos

0

こ
く

admhi式 日φo生 COmpanha.
Destarte′ antevendo potenciais discuss5eS que podem vir a surgir em torno da del beracう

sobre a propOStura da ac5o SOC al′

ё

o

fundamental que a correta conducう o da AGE sela presen′ ada′

de modo a preva ecer o interesse social e evitar qualquer prelufzo ao bom andamento dOS

E′

N
Ш
0
0
0
<

つ
Cl

Ш

00
0
0

E

trabalhos

12

O

く
エ

os堕
refe"dos adminuradOres,● た S eSta嗜 o automaticamente impeddOS de exerCer ca曖

1l

0
O
0
0
O
O

●

de fato′

b da preJdenda
esse prelutto podena se dar de duas mandras″ pdO exercに

da Assembleia por um dos Rё

da Companhia―

。Sr

us′

na qualidade de atual Presidente do Conselho de Administrac50

us em condi95es de
S̀rgio Tunk;er″ pelo exercicio do Voto de ambos os Rё

f agrante confitOs de lnteresses com a matё ria a ser pautada

4

0
0
O
0
●

0
0
O
0
0
0
0
0
O
0
E
O
0
0
O

u6#;'
13.

Portanto, a presente medida serve ao inico objetivo de garantir que a AGE se d6 de acordo

com os interesses da pr6pria ALLIAR e de seu extenso nUmero de aclonistas, preservando-os de

III.
14.

Como 6 cediEo,

Eo

que se verd a seguir.

RAZOES PARA DEFERIMENTO DATUTELA DE URGENCA

o aft. 22-A, da Lei ne 9.307 /96 confere )s partes o direito de pleitear

medidas de u196ncia perante

o Poder Judiciiirio antes da instauraQeo da arbitragem.

Nessas

hip6teses, exige-se que a parte demandante comprove o preenchimento dos requisitos exigidos
para cada uma dessas modalidades, nos exatos termos do C6digo de Processo Civil.

Em se tratando de medida de tutela

probabilidade do direito e
preenchidos

l,

preenchimento da

PROMBIUDADE DE DIREITO: CONFIjTO DE INTERESSES EVIDENTE

do conflito de
Na esteira do breve relato acima, toda discussSo in cosu gira em torno

-

-

conselheiros e acionistas relevantes da ALLIAR

-

e as mat6rias

notadamente, a propositura de agao social em desfavor destes.

justamente pela configuragSo desse
Nesse cendrlo, a probabilidade de direito se caracteriza

conflito,aptoaprejudicaralisuraeocorretoandamentodaAGE.Ecompreenderesseconflito
poderia vir a prejudicar a boa
significa identificar de que maneira a atuaeao destes acionistas
condugSo da AGE.

18'Mas,antes,importaestabeleceralgumaspremissasbdsicasemlorno:(i)dapossibilidade
e, ainda que brevemente,
de inclusSo em pauta da aEdo de responsabllizaq6o dos administradores;

(ii) dos fatosq u e poderSo vir a se tornar ob.jeto de potencial

aESo social a ser aiuizada'

Ｅυ

〇〇〇 ０ ︒一ＣＯ ｆ﹂ぅ００ ０ ︒一ぁ
０■０ ０ ０ 〇一
ＯＣ一
のの０ ．一
＾
０ ︒一ＣＯ ｒ ０ 一一
〇 〇０●Ｃ一
︵りｑエ ハ︶ νウＳＮ Ш ハ︶ ︵Ｘ口〆フヽつ ∩︼口 ﹂０

a serem discutidas em AGE

.

o

do processo. E ambos os requisitos esteo

o rlsco ao resultado

interesses entre a posigSo dos R6us

17

u196ncia, exige-se

6asu. Sen5o, vejamos.

a.
16.

ｅ 酬
ｄ

15.

︒ 〇〇０一０﹂０
〇 ｒ ∽一 ゛ＮＯ倒ヽ゛すヽいＯ Ｅ ︒ ｏＯ 一
００ す００Ｎ∞ 一ＮＯＮ卜∞倒Ｎ∞∞ ︸一す ０﹂Ｏ ｒ﹂つＣ ０ ００∽ ． 一ヽ 一

potenciais influ6ncias externas que possam macular a deliberagSo,

al

Consoante preve o art. 159, da Lei das S.A., "compete d componhio, medionte prdvio

ＯＯ す００ 倒∞

19.

POSSIBILIDADE DE INCLUS,(O EM PAUTA DA PROPOSIURA DAAEAOSOCIAL

deliberogdo da ossembldio-gerol, o oqdo de responsobilidode civil contro o odministrodor, pelos

Trata-se da modalidade de aqeo social ut universi, na quala pr6pria companhia, provocada

em sede de

assembleia geral, demanda

a

reparaqSo

de

prejuizos causados

por

seus

administradores. Para tanto,6 necessdrio que o assunto seja levado a deliberagSo, para que, com
o voto da maioria dos acionistas, a propositura da aE5o venha a ser autorizada.

2I.

E, como define

o 5 1s, do mesmo dispositivo, "o deliberoqdo podero ser tomodo

ossembldio-gerol ordindrio e, se previsto no ordem do dio, ou for

ansqti€rcia dircta

nela induffu, ern assanblCiagenl attaordiniirid' . Significa dizer que, ainda que

em

de assunto

n|o conste do

incluido
edital de convocaQao da AGE, o item a respeito da propositura da aqSo social pode vir a ser
em pauta nas hip6teses em que decorra de materia jd levada

22.

Pois6 justamente essa a hip6tese in

)

apreciaqeo dos acionistas.

asu. Muito embora

nao tenhasido, ob initio, inclulda

da
na ordem do dia, em se tratando de AGE que versard, dentre outros temas, a respeito

deverS ser
elaboraqSo de um novo Plano Estrategico para a companhia (que, a toda evidoncia,
de
implementado pela sua administraEso) e da eleiEso de um novo Conselho de AdministraEeo,6

de dois dos atuais
fundamental importencia que a discussSo em torno da responsabillzagSo civil
conselheiros seja trazida d baila.

no

da

praticados pelos Rcus a frente da
e apresentareo aos acionistas da companhia a respeito dos atos

6

＾
︒０● Ｏ 〇一ＣＯ Ｅ ぅ︒０ ０ ︵
ｙぁ
０■０ ００ ●一
●Ｃ 一
一

ALIJAR, na esteira do que se verd a seguir.

０∽ｏ
Ｃ ０一
〇 〇ＯｏＣ一

23,Noponto,umbreveesclarecimento:aproposituradaaqSosocialapenasnSoforaincluida
que hoje da6m
pedido
convocaqSo da AGE, pois, i 6poca, os Fundos naotinham as informafres

υ ︵序Ｌく つ Ｏ Ш ﹂００ ｏ一ＣＯ
ＯＯ〇一０﹂０ ．
︵フヽ工 ０一∝ ど０¨口 ０ ＾
ヒ うｃ Ｏ ｎＯ∽ ． す寸 ¨
Ｏ ︶ ∽椰 一倒一 倒ヽす一ヽめ０ ´にＯ ｏ Ｏｏ 一
ＮＯＮ卜∞ＮＮ∞∞ ︶一゛ Ｏ﹂０ 一

20.

︐

prejuizos causados oo seu patrim6nio".

￢

ji7
ヽメ

24

Em ass m sendo′

ёde

esperac nos exatostermos do art 159′

venha a serindutto na ordem do db′

presentes≧ AGE′

面OTuFk

′
υsa
porque re evante:nう o se pede que este MM」 uizo deterrrine a′ ηε

mat̀na na Ordem do d a da AGE Apenas tt requer ouettde!ibera゛

ο

da

o acerca坐 望 indu受o nao

e nao
setteivada de qualquerⅥ oo,mas que sela rea‖ zada defomaisenta pelosdemaも adonЫ as型堕
ua reei■ o,∞ m。 重QCaso evdentedos ttus.
nm interesse dretoe∞ nnitante comュ 重

a■

26.

MAcoNDtr「ADOSADMINISTRADORES
Com efeito, o receio de que a AGE possa vir a ser manipulada pelos R6us se funda na

gravidade dos fatos a eles atribuidos e que vi16o

a

ser objeto de apurag5o em eventual a95o de

responsabilidade.

2].Apenascomoobjetivodecontextualizarosfatosaseremlevadosaoconhecimentodos
seguintes:
acionistas em Assembleia, as condutas que pairam sobre os Reus s5o as

(i)Celebragsodecontrato6foradospadr66demercado:oSr'sergioTufikvem'pelomenosdesde
Fundo de
2015, intermediando a celebratSo de contratos entre a ALLIAR e a Associaqeo
lncentivo)Pesquisa(,.AFlP,,),parautilizageodoNrjcleoT6cnicooperacional(,,NTo,,)desta
riltima.

ocorreque,a|6mdepresidentedoConselhodeAdministraEeodaALL|AR,osr.Tufik6tamb6m

presidentedaAFIP.Deacordocomaapuraqaofeitaat6enteo'oSr'Tufikteriaseaproveitado
desuaposigsonaALLIARparaViabilizaracelebraEeodecontratosdesvantaiososcomaAFlP.
Em apuragao realizada para comparar

o

custo mddio de exames junto

;

AFIP contra o custo

m6dioverificadonosmbitodaDiagn6sticosdaAm6ricaS.A.eaestimativadeumaproduqSo

ano de 202L uma
propria, constataram-se os seguintes valores, sendo o valor referente ao
presente momento:
estimativa com base no que id foi pago at6 o

7
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Ainaし

Leidas S A′

ュdepender坐 ∞n∞ rdanda dOs ado雨 stas

mas tto da vontade u面 lateral do Presidente坐
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WAID8

Todavia, a Companhia, por orientaEso do Sr. Tufik e do Sr. Kalil, estaria negociando a instalaQao
deste NTO em espaco pertencente ) AFIP. Ou seja, ainda que detentora de um NTO pr6prio, a
AIUAR passaria a pagar um aluguel a AflP.

(it)

utilizagSo de im6veis dos R6us: como se nio bastasse, muitos dos im6veis utilizados pela
Companhia s5o dos R6us, de propriedade da empresa T.J.K. AdministragSo lmobiliiiria Ltda., da
qual s6o s6cios o 5r. S6rgio Tufik e o Sr. Roberto Kalil.

Conforme informado no Formuldrio de Refer6ncia da Companhia, item 16.2', v 11 de 2021, as
locag6es firmadas entre a companhia e esta empresa representaram, desde 14 de novembro
de 2014, um total de Rs 276.808.000,00 (duzentos e setenta e seis milh6es, oitocentos e oito
mil reais). Portanto, aproxlmadamente RS 46 milhdes ao ano s5o pagos pela Companhia a
que tais valores
acionistas controladores e administradores a titulo de aluguel, sendo certo
foram apurados na base 31.12.2020.
Nao hd detalhamento acerca de tais transaE6es nas Notas Explicativas
Financeiras da Companhia, com indicaeao acerca da necessidade

is Demonstraq6es
de tais alugu6is'

de mercado'
comutatividade de seus termos e condiqdes e se foram celebrados em condiE6es
qualquer detalhamento'
As divulgaE6es restringem-se a indicar "aiuguel com acionistas", sem
n5o sendo indicado sequer o nome das contrapartes relacionadas

NSohd,domesmomodo,disponivelparaoacessop0blicoasatasdeReuni6esdoConselhode
que
Admlnistrageo e do Comit6 de Transaqoes entre Partes Relacionadas da Companhia
que se tratam de
indiquem maiores detalhes sobre as operaqdes e nas quais fique claro

preEos e condiq6es de mercado e
alugu6is necessdrios ) Companhia, que sejam realizados em
se haveria
quJtenha havido efetivo levantamento de preEos e comparaEoes' a fim de verificar
alternativas mais econdmicas e vantaiosas para a Companhia

a despesa decorrente do
Tal como realizado com os contratos da AFIP, neo serS espanto se

de ensejar o
uso desses bens estiver acima do custo normal de mercado lsso' al6m
enriquecimentodedoisdeseusacionistaseadministradoresAscustasda@mpanhia.

28

Tudo lsso revela que′ ao se comparar os montantes envolvldOs nestas tranSacё

partes relaclonadas nas quais os Rё

es com

us pOssuem interesses pessoals e diretos′ com os resultados da

Companhia′ chamaュ aten゛ O gue 2 Satto de ttL tranSacoes e Supenor tt resubdO l綺

面 dO

Companhia As contradicё es dentre os valores enVOIVidos nas transac6es acima e os reSultadOS da

8

da
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NTO pr6prio, com urE redu€o de atd 3096 (finta por cemo) nos custos da Companhia,
conforme consta dos resultados divulgados no 2e Trimestre de 2021.

︐

A solugSo engendrada pela ALLIAR para substituir os serviEos acima foi a implementaEeo de um

００ す００Ｎ∞

Como visto, essa manobra jd causara pre.juizos ) ALLIAR da ordem de centenas de milh6es, o
que n5o poderia passar despercebido, Tanto 6 assim que, em 13.5.2021, a ALLIAR comunicou,
via Fato Relevante, a notificaEeo de encerramento do contrato com a AFIP, cujo prazo de
carancia 6 de 12 meses (doc. 7),

SAId'
Companhia, ficam nitidos a partir da avaliagSo da tabela abaixo, representativa dos 0ltimos 6
exercicios:

Ano

Completas)

Valor dos serviEos da AFIP

tomados pela Alliar
{conforme Demonstrac6es
Financeiras Anuais

2015

Rs11.429.000,00

Rss3.201.000,00

2016
2017

Rs28.757.000,00

Rss7.982.000,00

Rs14.640.000,00

2018
2019

Rs51.566.000,00
Rsso.o73.0oo,oo
- Rs92.431.000,00

Rs69.660.000,00
Rs62.664.000,00
Rs63.731.000,00
Rs99.190.000,00

2020

RS41 186咄 00

Rs

406.428.m0,00

０一 一００Ｎ∞ すＮＯ ∞卜∞∞倒∞∞ ゛一す ０﹂ＯＥ うｃ ｏ ００ の

Lucro Liquido da Alliar
(conforme Demonstraedes
Financeiras Anuais

Montante envolvido nos
contratos com a T]K
(conforme U tima verseo do
FRE

de 2021)

Rs249.808.000,00

RS249 808叫 00

＾

A vista da gravidade dos fatos acima descritos

hd indicios mais do que relevantes a justificar a inclusSo da

mat6ria na pauta de deliberaEdo da AGE.

30.

diante
Aflnal, n5o se estS a tratar de prejuizos direcionados a um ou outro acionista; estd-se

que trazem prejuizos a ela
de iniciativas tomadas pelos pr6prios administradores da Companhia

3l.Poisoobjetlvodoart.l5g,daLeidasS.A,6,.justamente,odepreservaracompanhiade
situaE6escomoapresente,garantindoqueosadministradoresarquemcomosprejuizos
decorrentes de sua m5 conduta.

INARREDAVEL CONCLUSAO: CLAM CONFIGURA6O DO

a‖ :.

CONFLIo DE

INTERESSES

つ０

′４
＾

Trazidas essas balizas iniciais,6 possivel extrair duas principars constataeSes:

″

″

Aincluseoempautadaproposituradaagsosocial,naSatuaiscircunStSncias,nSopossui
de mat6ria
apenas viabilidade, mas tamb6m previsSo legal, haja vlsta se tratar
consequente da ordem do dia da AGE; e
na pauta de deliberagSo da
H5 indicios relevantes que justificam a inclusSo da mat6ria
AGE de 4.L1.2O21.

9
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pr6pria e ao seu caixa.
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-,

que vir6o a ser objeto de eventual a95o de
︐

responsabilidade a ser proposta

-

すヽ ¨
Ｏ す ０一

29.

S&ID"
33.

Diante desses dois fatores, h5 um nitido conflito de interesses entre a posigSo ocupada pelos

R6us enquanto administradores e o exercfcio de seus direitos na condiQSo de acionistas da ALLIAR.

E esse

conflito, como jA adiantado acima, se traduz em duas facetas: /y'na impossibilidade

do Sr. Tufik o(ercer a presidencia da Assembleia notadamente no que diz respeito A deliberag5o
acerca da inclusSo da mat{ria na ordem do dia; e, uma vez pautada,

///

na necessidade de que os

votos do Sr. S6rgio Tufik e do Sr. Roberto Kalil n5o sejam contabilizados para fins de deliberagSo da

proposituE da a6o do art. 159, da l-ei das SA

35.

No que toca

i

primeira impossibilidade

-

item (i) -, tem-se uma circunstSncia que afeta

a

pr6pria possibilidade de a mat6ria vir a ser incluida na pauta da AGE; isto 6, uma condig5o
precedente

) deliberagSo.

36,ora,casoosr.TufikvenhaaserempossadocomopresidentedaAssembleia(como
que a Assembleia ser6 conduzida no
decorrancla l6gica do Estatuto social da companhiaa),6 certo

propositura da a95o social
sentido de rejeitar a inclusSo em pauta da dlscussSo sobre a

o prejufzo decorrente do conf|ito de interesses 6, portanto, patente. corre'se o risco da

conflitantes do presidente da
matdria nem mesmovira ser paubda, apenas em razao dos interesses
Assembleia, por ser ele o objeto da potencial

a6o social'

33.Quantoaoitem(ii),tamb6msSoevidentesasraz6esquelevamaoimpedimentodevoto
dos R6us em relaEdo

39.

i

propositura da aqSo social'

Como dlsciplina o art. 115, 5 19, da Lei das S.A.,

da ossembldio-gerol relotivos

oo

loudo

,,o

de ovolioEdo de

ocl onisto ndo poderd votor nos deliberoc1es

bens com que concorrer poro o t'ormoqdo do

ffiir-se.iordinarlamente,acadaano,no5qUatroprimeiro5me5es5eguintesao
quando os interesses sociais exigirem, mediante convocaqeo

t6rmino do exercicio social e, extraordinariamente,
naformadaleiedoEstatutosocial'AAssembleiaGeralserSinstaladaepresididapeloPresidentedoconselhode
da
do Conselho de AdministraCso' cabendo ao Presidente
AdministraCso e, na sua ausencia, pelo VicePresidente
Assembleia Geral escolher o Secret6rio da Mesa

10
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34.

WALD"
copitol sociol e d oprovogdo de suos contos como odministrador, nem em quaisquer outros que
puderem beneficidlo de modo porticulor, an em

Er

tiver

interw stflifante atn o da arnpanhid'

.

ci

40.

Pois aqui 6 iSualmente evidente o interesse conflitante dos R6us.

U

ma vez inclu ida em pauta,

N

estar-se-5 discutindo a propositura de aqSo de responsabilidade em desfavor justamente dos R6us.
Nesse contexto,

tema

-

o
o
@

n|o 6 admissivel que eles possam se manifestar ou mesmo votar a respeito do

sobretudo com a relevante participagSo social detida por cada um deles.

N
o
c!

F.
@

N
N

@

o

4L.
do

q)

Conforme disp6e o Professor Alfredo Lamy Filho, " A rozdo poro tol vedogdo do lei d derivodo

E

preceito dtico-juridico de que ningudm d licito iulgor em couso p16prio. E o oplicoqdo do principio

.o

nemo iudex in couso proprio, como ensino EiziriK'5.

42.

Para se evitar situaq6es desta ordem, a

cvM

possui jurisprud6ncia consolidada no sentido

sobreaproposituradeagSosocialemseudesfavor(PASCVMnpRJ2014/]'O556,de24deoutubro
Renteria:
de 2017) (doc.8). Confira-se, no ponto, o voto do Diretor Pablo
estd proibido
"72. Como se sobe, nos termos do oft. 115, 51e, do Lei ns 6 404/76, o ocionisto
(i) d oprovogdo do loudo de ovoliogdo
rle exercer o direito de voto nos deliberog6es relotivos
de suos contos
(ii)
de bens com que concorrer paro a t'ormogdo do copitol sociol' d oprovogdo
(iii) que puderem beneficio-lo de modo
como odministrodor, bem como nos deliberogles
(
porticulor,
ou (iv) em que tiver interesse conflitonte com o do componhio ")
'15.
restorio
De todo modo, oindo que prevolecesse tol entendimento' o impedimento
pois' o meu ver' revelo-se
configurodo it luz do quorto hipotese previsto no ott' 115' 519'
do componhio que o ocionisto odministrodor ostento
flogrlnte o interesse conflitonte com o
o seu
niso deliberaqdo. Afinal, sendo ele a parte a ser acionada' mosta$e Lontundente que
4 nmsaianente a dxisSo
intetsse Esut na reieifio da WNta, pis
mofu' se
maiu mdida, a sua rcputado e o fiu patimoniq que' de otnro
que
advir da agdo de
enLontnniam qGtG As mtsqu&tcias adEtsits
ruponsabilidade.
que o copocidode do ocionisto poro votor no
L6. Troto-se, com et'eito, de detiberoqdo em
comprometido' umo vez que a
melhor inte:resse do componhio se encontro seriomente
com a rulidade humana adgir
niinigue, interesso tornor-se rdu. Ndo me patw @tdizente
pmfissional e de sua situafio
que se daprenfu de tal fonna de sua imagant
passiw da
awliac no intet*se da annpanhia' eele merwfigunrrc flo

a*

@n

i'ia*i*

iiriioriatpro

o

o

I

que tratem
de impedir que acionistas-administradores tenham direito de voto em deliberagSes
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SAID"
agflo de ruporcabilidade a'vil. Pu isso que, a meu tEt; o imNimerrto de wto anstitui
sdudojut{dia aprrynbda t
17. Porece correto ot'irmor, nesse coso, que o conflito de interesses entre o ocionisto e o
componhio 6lnsito oo objeto do deliberogdo ossembleor, pois o oprovogdo do proposituro
do oqdo conduz d deflogrogdo de procedimento iurisdicionol, no quol os portes sdo
chomodos o ossumir posig1es mutuomente ontogOnicos, buscondo o companhio o
condenogdo do reu oo pogomento de indenizoEdo pelos donos reclomodos. Tal
circunst1rrcia, a meu tEC pemite oncluir, sem asstnbrc, que se en@ntn anllgunda a
situado de @nllito de que tnta o art 115 91s, da Lei ns 6.404, de 1976'.

hifit*.

os R6us devem ser

,6

recessdrio que

a

. Tufik n5o exerEa a
︐

de
Tem-se, portanto, medidas que se complementam: (i) a garanlia da isonomia da decisSo

direta das mat6rias
inclusSo da deliberaqSo da propositura da aqSo social como consequ6ncia
constantes da ordem do dia

da

AGE;

e (ii) a impossibllidade de que os R6us votem em referida

mat6ria, nos exatos termos da Lei das S.A.

que vem se desenhando,
Apenas assim evitar-se d o flagrante conflito de interesses

ORuNARIAS DA cOMPANHIA, deliberem livremente a respeito'

46

requisito do/umus boni iuris
Avista do exposto, portanto, resta plenamente preenchido o

PERICULUM IN

47

Se

o

MOM:

VESPERAS DAAGE

periculum in moro esl6 igualmente presente'
fumus boni iuds 6 patente, o

Ｏｏ
′十

411'2021"
Como visto, a AGE est5 agendada para o dla de amanhS,

49,Casoamedidaorap|eiteadanSovenhaaserconcedldaatempo,hiifundadoreceiodeque
condudo (caso o Sr'
de maneira flagrantemente ilegal, tanto em razSo de sua

a Assembleia

ocorra

12

︒００ ０ ０一Ｃｏ Ｅ ５００ ０ ０メ
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∽のｏ ．一
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7Wo DAS ACOES
permitindo-se, com isso, que os demais acionistas, REPRESENTANTES DE

＾
● どヽ
工 の■

45.

〇Ｏ〇一０﹂０
こｏ ０ ０︒ 一
００ ︶ＯＯＮヽす一ヽめ０ ″

presid6ncia da Assembleia.

44.

ヒ 一ｃ ０ ００の ． 一ヾ 一
０
ＮＯＮ卜∞∞倒∞∞ ゛゛︶ ０﹂０一

mat6ria venha a ser incluida em pauta, o que apenas ocorrerS caso

︐

obstados de votar a respeito da propositura da aqdo social Mas, para

０一 す００Ｎ∞

Portanto, como coroldrio l6gico do art. 115, 5 1e, da Lei das

一的歯
い

43.

13

曰

Sё rg

o Tunk sela manido na preJdё ncia)comO da pr6pna essencia da de‖ beraい o(acaSO OS votos

dos Rё us

Log。 ′diante da gravidade que permeia a situa9う

o′

ёurgente que sela concedida a medida

ora buscada′ para se evttar os preluttos adv ndos de uma Assemb eia lega mente reaレ ada

51

E aqui nう o se pode d zerque os Fundos aguardaran∩

presente demanda Como j6 1ntroduJdo acima′

atё

oし timo momento para apresentar a

os Autores apenas tomaram cienda dOs fatos de

o que′ ah6s,inviabi‖ zou a suainclusう o na ordem do dia
responsabildade dos Rё usう s v6speras da AGE― ―

quando do peddo de convocacう

52

o Do∞ 耐籠‖oJ

6 daro que essetema te‖ agdoottetOda∞ nvoca゛ o

Tarnbё m nesse sent do′ aguardar a convoca95o de uma outra Assembleia Geral poderia se

demonstrar a tamente prelud cial Afinal′ somando― se todos os prazos l.pedldo de convoca9う

uma nova AGE;‖ .convocaφ o de uma nOva AGEje m.real12a950 da AGE)′

O de

饉 efeitOS delet61os埜

graves fatos aqu nandos e■ue se面 。 levados pebs FundoS⊇ ∞ lgjado de adOnttas望
perpetuana,mlagrante preiulzo≧ COmpanhia

elque a del beracう o dotema
PortantO′ havendo viab‖ idade legal para tanto′ ёimprescindヽ′

se de nO menOrespaco de tempo e de formaisenta pela AGE

54

que se traduz exatamente numa
Nesse sent do,tambё m presente o pergo da demora′

perda do resultado 6til do processo′

uma vez que′ na linha do quanto destacado,a propOStura da

aφ O SOCial pressutt Sua de‖ beraφ o em AsSembleia Sem ddiberac5o′
demanda′

nう o

O hb demanda Sem

h6 resu tadòtil

IV.

CONCLUSAO E PEDIDOS

A luz do exposto, 6 possivel concluir o seguinte:
da conduta dos R6us'
diante das graves e recentes descobertas dos Fundos a respeito
A a possibilidade de
6 consectdrio l6gico previsto no art 159, S 1s' da Lei das S '

incluseoempautadaAGEjSconvocadaadeliberag6oacercadaproposituradaaqSo
social em desfavor dos administradores da Companhla;

う０

ヽ
ｖ不
〇０● Ｏ ｅ ＣＯＥ う００ ０ ︵
︒ 三０ ︒ ０ ●一
●Ｃ一
一

(i)

Ｃ一
〇Ｏｏ

55.

nう

ヽ
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︵りｑ工︵︶ ″しヽＮ Ш ︹︶︵Ｘ日″フトつ ︵︼Ш ﹂ｏ

53

︒ ０●０ズ︶﹂０
０ す ｏ椰 ゛倒ＯＮヽす一ヽめＯ Ｅ ︒ ｏ Ｏ 一
００ ︶００Ｎ∞ 一ＮＯＮ卜∞ Ｎ倒∞∞ ゛す一 ０﹂ＯＥ うｃ ｏ Ｏｏ∽ ． ︶寸 ¨

50

venham a sercomputados)

V&LD"
6 necessdrio garantir que a AGE se.ia conduzida de acordo com as disposig6es legais
aplicdveis e que se paute pelo lnteresse social;

″

de forma que, havendo interesses conflitantes por parte dos R6us, estes n6o podem
exercer seu voto tanto acerca (i) da inclusSo da mat6ria em pauta na AGE quanlo (h)
da pr6pria propositura de agSo social em seu desfavor, consoante determina o art. 115,

I

56.

1e, da Lei das S.A..

Assim, 6 a presente para requer, em car6ter de tutelo de urg€ncia, a concess6o de medida

liminar, inoudito oltero pors, para que:

(0

o Sr. Sergio Tufik seia impedido de exercer a presiddncia da AGE do dia 4

1-L

2021 (ou

em qualquer outra data em segunda chamada, caso ndo realizada em primelra),
notadamente no que diz respeito ) deliberagao acerca da inclusEo, na ordem do dia, da
proposta de deliberaFo, contra si e contra o sr. Roberto Kalil, da propositura da a95o de
responsabilidade prevista no art. 159, da Lei da S.A.;

(ii)

os R6us, Sr. S6rgio Tufik e Sr. Roberto Kalil, se abstenham de manifestar voto ou
participardadeliberasodaAGEnoqueserefereaeventualproposituradaagSode
quanto previsto no
responsabilidade prevista no art' 159, da Lei da S'A" em razSo do
a

rt. 115, 5 1s, da

LSA;

aESo de responsabilidade contra ambos

51.

a decisSo a ser
Requerem, ainda, diante da urgdncia da medida aqui pleiteada' sirva

proferidacomooficioaosR6us,aserentreguepelosAutores,sempreluizodasmedidasaserem
tomadas pela i, Serventia.

58.

via AR DiSital' para' querendo'
Requerem, ainda, seja determinada a citaqao dos R6us'

apresentar contestagSo ao pedido aqui formulado'

︒００ ０ 〇一Ｃｏ Ｅ ぅ０︒ ０ ︒一ぁ
一
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︒三ｏ ００
φり︒ ．一 Ｃ一
︒ ２ Ｃｏ ⊆﹂ ０三 ０一
〇 ０ つＯＣ一
イｎ︻Ш ハ︶ ︵ｘ日〆フヽ⊃ ︵︼口 ﹂ｏ

SdrgioTufikeSr.RobertoKalil,notadamenteacercadainclusSodade|iberac5oacerca
Lei da SA' na
da propositura da aqSo de responsa bllidade prevista no art 159' da
propositura da
ordem do dia da AGE, bem como na eventual deliberaqSo acerca da

＾
︵りヽ工 ０■

(iii)subsidlariamente,aindaemsededetuteladeu196ncia,asuspensiodosefeitosde
qualquerdeliberagaoqueporventuravenhaasertomadanaAGEcomosvotosdoSr'

︒ＯＯ︶０﹂０
一 ゛ ∽０ 一ＮＯＮヽ一︸ヽめ０ ∈ ︒ ｏ Ｏ●一
ＯＯ す００倒∞ ︶ＮＯ Ｎ卜∞ ＮＮ∞∞ ゛一す ０﹂ＯＥ うｃ ｏ Ｏｏｏ ． す寸 一
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ＥＤ

ａ

Por fim, atribui-se

i

causa o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente

＾＝

ｃ
ｓ

Termos em que
Pedem deferimento,

S5o Paulo/SP,3 de novembro de 2021

ARNOLDO WALD FILHO

EDUARDO CEZAR CHAD

OAB/SP lll.491‑A

OAB/SP 286.527

BERNARDO VIEIRA KLUPPEL CARRARA
OAB/SP 433 987
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2171‐ 6632,Sao

l I 18822-87.2021.8.26.0 100

Tutela Cautelar Antecedente - Assembleia de acionistas/s6cio
Fonte de Satide Fundo de lnvestimento Em Participafdes Nlultiestrat6gia
outros
Sergio Tufik e outro

Requerente:
Requerido:

e
︐

Processo Digital n':
Classe - Assunto

Vistos.

1) lndefiro a tramitageo do processo em segredo de justiga, em razeo

da

inconstitucionalidade do art. 189, lV, do CPC. Registro que este juiz mudou de posicionamento a

Palma Pellegrinelli, tamb6m juiz das Varas Empresariais e de conflitos Relacionados a Arbitragem
da Capital de Seo Paulo.

versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade
estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juizo"

Entretanto, a inovaqeo introduzida pela Lei no 13.'105/2015 6 incompativel com os
poderd
artigos 50, LX, e 93, lX, da Constituigao Federal' que disp6em, respectivamente: "a lei so

social o exigirem"
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse

e

,,todos

todas as decisdes,
os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario sereo prlblicos, e fundamentadas

as prdprias partes e a seus
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presenqa' em determinados atos'

advogados,ousomenteaestes,emcasosnosquaisapreservaqaododireitoaintimidadedointeressadono
sigilo nao prejudique o interesse piblico a informaqeo"'

Comoseobserva,aregra6apublicidade'queapenaspodeserrestringidapara
salvaguardar a intimidade ou o interesse social'

︒
︒
﹂Ｏｃヽ０︒
¨﹂﹂ ﹂ ¨︷¨﹂﹂﹃一¨¨¨ ¨事¨¨
¨
¨ヽす﹃¨¨﹈¨ ﹂一
一
一
¨¨辞 に﹄ギ一
一﹃︺ ¨ 十一一¨﹃一﹁¨一¨¨ 一¨一 ¨¨¨︵
∝ Ш﹂ Шα コ ¨

Segundo referida norma, tramitarao em segredo de justiga os processos "que

．Ｏ ｚ Ш Ｏ Ш ∞ 一 く

respeito do tema, passando a acompanhar o e. magistrado autor da consideraqao, Dr' Eduardo

ＮＯＮヽ一ミ 寸ｏ Ｅ ０ ０●一ぅｏ のｏＣ ００● ００

︐

JuiZ(a)dc Direito:Dr(a)LUIS FEl.IPE FERRARI BEDENDI

ｏｃＯ崇ｙ ｃＯＯ
００ ０一ＥｏＥ Ｄｏｏ０ 〇一
ＮＯＮ 卜∞︐αＮ∞∞ ︶︶一 ０∽∽０００﹂Ｑ ０ ０Ｆヒ ０﹂Ｃ一．

︐ Ｏ〇一
∞Ｏ の０

PHo五 dadc ldoso
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2171‐ 6632,Sao
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Alias, como comenta Jos6 Afonso da Silva, "a lei referida no texto ja existe, e
restrigao que ela 'faz

d

publicidade dos atos processuais esta, por regra, afinada com

a

a

exigoncia

constitucional. As 'restrig6es' admitidas no inciso constitucional referem-se e'intimidade'e ao 'interesse
social'. A'salvaguarda da intimidade'no processo 6 exigencia que encontra apoio no inciso X do art. 50, jd
comentado, pois ai se garante a inviolabilidade da intimidadei logo, esta nao pode ser quebrada na pratica de

ja

agasalham essa saivaguarda,

０〇一
∞０ ００

atos processuais. Em principio, como dissemos, as leis processuais

admitindo o segredo de justiga nos processos que dizem respeito a relaqoes familiares e filia95o, onde a

daqueles dispositivos processuais lembrados acima, quando admitem

o segredo de justiQa ditado

pelo

interesse piblico. Pode ser at6 que o'interesse social'seja mais amplo que o'interesse piblico', mas como

se trata de restriqao a um principio, nao he mal em que ela fique devidamente definida" lcomenterio
Contextual a Constituigeo, 6a ed., p. 157, Sao Paulo: Malheiros, 20091.

Assim,

a

opgao da Constituigao

6

por privilegiar

a

publicidade dos atos

processuais, o que apenas pode ser restringido em hipoteses excepcionais, quando haja risco a
intimidade e ao interesse social, repita-se.
Outrossim, tratando-se de regra reslritiva de direitos [a possibilidade de a lei limitar

a publicidade dos atos processuaisl, por hermenCutica, sua interpretaqao deve necessariamente
ser restritiva. Caso assim nao fosse, estar-se-ia admitindo que o legislador infraconstitucional
poderia ampliar

as

restrig6es

de direitos estabelecidas pela Constituiqeo' diminuindo,

por

consequ6ncia, a proteqao de direitos tidos [pelo pr6prio constituintel como de maior valia.
Nesse sentido, os incisos l, ll e lll, do art. 189 do CPC instrumentalizam de forma
restritiva a excegao autorizada pelos arts. 50, LX, e 93, lX, da CF, o que nao 6 observado no inciso

lv. que amplia o segredo para al6m da intimidade e do interesse social, visando proteger interesses
estritamente particulares.

Ora, o art. '189, lV, do CPC prestigia interesses puramente privados, destacando,
por um lado, o interesse do tribunal arbitral, que por raz6es proprias estabeleceu genericamente o

sigilo dos seus procedimentos e, por outro,
preferem manter a controv6rsia em segredo.

o

interesse das partes envolvidas no litigio, que

︐

questeo da intimidade e mais sensivel. A 'proteqao do interesse social' no processo tamb6m i6 consta

〇ｔＯ ｏ ﹂ｔＯ一Ｃ００ ︒﹂︒Ｌ
ＯＣ一
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∞ Ｏ ﹂ ︵Ｈυ ︵︼∞ ０ 〇一〇〇 〇 〇 〇 ０

Vale destacar que diante do mesmo litigio, sem previsao de arbitragem, eventual

cldusula de confidencialidade provavelmente seria insuficiente para que fosse determinado o
segredo de justiga.

e previsibilidade geradas pelas decis6es reiteradas do Poder JudiciSrio, consolidando precedentes
e formando jurisprudCncia. Na contrameo, o art. 189, lV, do CPC possibilita que as orientaq6es do

Poder Judicierio sejam conhecidas apenas por poucos advogados

e poucos julgadores,

sendo

desconhecidas pelo jurisdicionado. Alias, o novo C6digo de Processo Civil prestigia a seguranqa e

em ruzeo de os procedimentos arbitrais, via de regra, tramitarem em segredo de justiga.

Portanto, al6m dos arts.50, LX, e 93, lX, da CF nao autorizarem a restrigao a
publicidade criada pelo

o art. 189, lV. do CPC

luma vez que atende interesses puramente

particulares e nao condiz com o interesse sociall, a regra em questeo 6 nociva ao sistema juridico,

por provocar assimetria de informag6es

e

obstar a formagSo do direito lconsolidagao dos

aos processos e aos provimentos jurisdicionais, seguido pela absoluta falta de acesso aos
procedimentos arbitrais.

Por consequencia, hd evidente prejuizo a tomada de decisoes por pessoas que
desconhecem a forma pela qual as normas abstratas sao concretizadas, o que, ademais, sem
razoabilidade, gera situaqao favoravel

aos pouquissimos que tCm acesso as

informagoes

０ こ ０ ０ ﹂ｔ ｏヽＣ ０ ０ Ｃ ﹄︒ α
ＯＣ 一
一
ｏ のｏヽ 一
の０ ■ ｆ Ｏ ∽ ０ ０ ∽りｏ Ｏ ︒ ．
一

[como, por exemplo, os acionistas de companhias abertas], em razao da absoluta falta de acesso

︒■０ ０ ０ 〇一
ａ Ｏ ｏ Ｏ 〇 一Ｃ Ｏ Ｅ ぅｏ０ ０ 〇 一のШ
ｏＣ一
∽り０ ．
０ ︒一Ｄ ０ ０Ｃ Ｃ 一
一
︐

temas relevantissimos, inclusive por pessoas relacionadas de forma direta ou indireta com o litigio

リ コ ﹂ｏ ︒ ｏ 一⊆０ ⊆

Ademais, tal restrigao a publicidade obsta o conhecimento e o controle social sobre

０一ＯＣ ¨のｏ ︒ヽ Ｏ ｏ ぅ ﹁０ り

precedentes e da jurisprud6ncial.

ご︵︼Ｚ Ш Ｏ Ш ∞ 一
Ш﹂ ШＬ 一
コШ ﹂ ∽
γン ヽ ﹂ ″一

a previsibilidade, fortalecendo a influCncia dos precedentes e da jurisprudencia. Tal fato 6 agravado

こ ０ ０〇 一Ｄ Ｏ のＯ Ｃ ０ ０ ０﹂０ ０
０〇 一
∞ Ｏ ∽Ｇ 一Ｎ Ｏ Ｎヽ一 ︶ヽヽ ０ ´

social. E que o objetivo da jurisdiqao 6 a pacificagao social, o que, em muito, decorre da seguranga

０ つ ｏ 一⊆ｏ Ｅ Ｄ００ ０ 〇 一
ｏ ｃｏ﹂ｏヽＣ０ ６Ｙ 二 〇 ０ヽ０ ０ヽ ０
Ｎ Ｏ Ｎ 卜∞ ・Ｎ Ｎ ∞ ∞ 一 一 す ０ ∽の ００〇 一〇 〇 Ｏ Ｆ﹂ ０﹂Ｃ 一 ．

lvlais ainda, ha que se reconhecer que a regra em questao 6 contraria ao interesse

︐

alias, ja estao abrangidos nos incisos l, ll e lll.

Ｏ ＯＮ ∞

a regra do art. 189, lV, do CPC neo preserva a intimidade ou o interesse social, valores estes que,

︐

Logo, por uma perspectiva geral e abstrata [portanto, dissociada do caso concreto],
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socia mente tao relevantes
Diante do exposto, indefiro a tramita9う o do processo em segredo de lustica,

ao menos com fundamento na ap‖

ca9う o

automatica dO art 189, IV, do CPC, reputando― o

inconsttucional

2)Considerando as alega00es da parte autora e da complexidade da demanda,
０〇一
∞０ り畑

antes da apreciacao dennitiva da‖

minar,ё prudente a manifestacao da parte requerida

Essa medida se mostra adequada para uma ampla cogn195o dO」

uizo em relacao

Se luStnca para a resolu9ao de divergencias prOvisOr as e urgentes,atO a constitui95o do Tr bunal
Arbtral

Em suma,como o nnal dO prOcedimento somente resolve uma tutela de urgOncia,ё
mais indicado resolver dennitivamente o requer mento da parte autora ap6s a manifesta9う
parte rO e aguardar a constitu10ao dO Tribunal Arb tral,quando cessar6 denntivamente a」

o da
ur sdicう

o

Assim,dever6 a parte rё

contestar o fe to,no prazo de cinco dias

POr nm,casO transcorr do″ つalbjs o prazo para a contestacao,Os autos deverao vir

Reqに tre‐ se,ademaお .que nう o exお tem a:ecacOes de vicios de forma quantoう

convocacao da assemЫ da,mas se pretende,em verdade,obstar‐ se a ddberacao em J
Ora.sem oue e:a ocorra.nう o h6 possib‖ idade de aǹ:ise de sua leqa‖ dade,como verdadero
controle pr6vio e antecedente lsso refor9a a possib‖
completude do contrad t6「

dade de anter or ctacao do requer do para

io

A depender da deliberaca。 , poderao ser suspensos seus efe■

os,

posteriormente
Cite‐ se

a parte requerda,por carta,a apresentar defesa,no pra20 de 05 dias,nos

termos do art 306 do CPC O prazo de defesa tera iniciO nos termos do artigo 231 do COdigo de
Processo Civ‖

︒ ■ ｏ ︒ ﹂Ｅ Ｏ一Ｃ ０ ０ ｏ﹂ｏ Ｌ
ＯＣ一
のα ｆ Ｏ り ｏ ｏ のの０ ０Ｃ ．
一
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の∽ｏ 一
Ｏ 一
０ ︒一
０ Ｃ一
〇 〇 ＯＣＣ一

conclusos para apreciaoao denni‖ va da tutela antecipada

コ Ш ﹂ ∽ 一⊃ コ ﹂Ｏ α Ｏ 一こ Ｏ ｒ
一
● ＺШＯШ∞ 一
γン ヽ Ｌ に Ш ﹂ Ш Ｌ 一

Estatal

し ０ の〇 一Ｄ Ｏ のＯ Ｃ ０ ０ ０﹂ｏ Ｏ
Ｎ Ｏ αヽ一 ︶ヽヽ ０ ´

︐

aos fatos expostos,alё m de ser especialmente ttt‖ em proced inentos pr6‑arbitrais,cula existё ncia

Ｏ Ｃｏ﹂０﹂Ｃ０ ６Ｙ
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Para flns de concluseo do ciclo citatorio, serao observados os seguintes termos:
1 - No caso de citaqao de pessoa natural, o disposto no artigo 248, S

4'' do Codigo

de Processo Civil: "Nos condominios edilicios ou nos loteamentos com controle de acesso, serd
vefida

a

entrega

do mandado a funcion,rio da poftaria responsevd pelo recebimento

de

penas da lei, que o destinabrio da conespondencia estd ausenae".

2 - No caso de citageo de pessoa iuridica, o disposto no artigo 248, S 20, do Codigo

de Processo civil: 'sendo o citando pessoa iuridica, sere velida a entrega do mandado a pessoa
com poderes de gerencia gerat ou

de

administrageo ou, ainda,

a funcioneria respons,vel pelo

rece bimento de corre sponde ncias".

3 - Restando infrutifera a diligancia' intime-se a parte autora a manifestar-se sobre

o

retorno negativo da carta/mandado/precat6ria, no prazo de 05 (cinco) dias' sob pena de

extinEeo do processo, na forma do artigo 485, lV, do C6digo de Processo Civil'

4 - Caso necessario, ficam desde.ia deferidas pesquisas de enderego por meio dos

sistemas BACENJUD e INFOJUD. A parte devera providenciar o recolhimento pr6vio das taxas
para pesquisa (exceto se beneficieria da gratuidade da.iustiqa), bem como o CPF/CNPJ da parte

requerida. lnformag6es sobre

o

procedimento

de

recolhimento podem

ser obtidas

em

5 - Com a localizaqao ou o fornecimento do novo enderego ou meio necessario
para o cumprimento da diligCncia, a carta ou mandado ser6 expedido independentemente de nova
ordem judicial.
6 - A parte requerente deve providenciar o recolhimento (ou complemento) do valor
oficiais
das despesas postais (carta AR/AR digital) para citaqaoiintimagao eiou das diligencias dos

processo' na
de justiga (exceto se beneficiaria da gratuidade da justiga), sob pena de extinQSo do

forma do artigo 485, lV, do Codigo de Processo Civil lnformag6es sobre

recolhimento

Podem

ser

o

procedimento de
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conespondencia, que, entretanto, poderA recusar o recebimento, se declarar' por esc,lo, sob as
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macoes
htto://www.tisp. ius.br/lndicesTaxasJudiciarias/DesoesasProcessuais/DiliqenciaOficiaisJustica
Cumpra-se.
lntimem-se.

Sdo Paulo, 03 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERIIOS DA LE111。
CONFORMEIMPRESSAO A MARGEル I DIREITA

419/2006,
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Manifestagio de Voto apresentada por Fonte de Saride Fundo de Investimento em
Participas6es Multiestrat6gia, Borgonha Fundo de Investimento Multimercado
Investimento no Exterior Cr6dito Privado, Kyoto Fundo de Investimento Multimercado
Cr6dito Privado, Brnco Master S/A e MAM Eagle Fundo de Investimento Multimercado
Cr6dito Privado Investimento no Exterior na Assembleia Geral Extraordiniria da Centro
Imagem Diagn6sticos S.A., realizada em 0.1 de novembro de 2021, irs 9:00 horas.

FoNTE DE SAUDE FuNDo DE IIVESTIMENTo E[r PARTICIPACOES Ml-LTlEsrRATtGtA.
BoRcoNHA FulDo D[ l:{vEsrlnENTo MULTIMERCADo INYESTINIENTo No EXTERIoR
CREDrro PRrvADo. KYoro Fu:{Do DE INvEsrlMENTo MULTIMERCADo CRfDlro PRlvADo
BANCo MASTER S/A e MAM EAGLE FL\Do DE lNvEsrlMEtro MULTINIERCADo CRtDtro
PRtvADo INvEsTIstt\To No EXTERI0R (enl coniunto. "Fundos"). neste ato representados por
seus bastante procuradores. consiglram abaixo sua Manifestaqio de Voto em relagio ir
deliberagio sobre as materias (i) e (v) constantes da ordem do dia da Assembleia Geral
Extraordin6ria da Centro Imagem Diagn6sticos S.A. ("Companhia" ou "Alliar"), realizada irs
9:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 (".{GE"):

(i)

aprovasio das diretrizes para a elaboragiio do novo Plano Estrlt6gico de Longo
Prazo para a Companhia a ser implementado at6 o encerramento do exercicio de
2022; e

(v)

aumento do capital social da Companhia mediante a emissio de 30.000.000 (trinta
milhdes) de aedes ordinirias, dentro do limite do capital autorizado previsto no
parrigrafo segundo do artigo 5" do Estotuto Social da Companhia, devendo os
termos e condiq6es do eumento de capital, inclusive o prego de emissio, serem
fixados pelo Conselho de Administraclo;

Mrnifestaceo de Voto:
29.92%o do capital social e possuem interesse ern seguir
a expansio das atividades da companhia por meio
hnanciar
eventualmente,
adquirindo ag6es e,
a propiciar ir Alliar um salto de competitividade e
de
modo
de aportes em aumentos de capitat,
melhores condigdes para concorer com suas competidoras no mercado'

os Fundos sao titulares de

ざ

A Companhia hoje, embora detenha aproximadamente 25%o do mercado em que atua,l
se encontra em posigdo de relativa lulnerabilidade quando comparada aos principais
concorrentes do setor.

Ao

se comparar com

principais competidores, tem-se o seguinte resultado:
Receita Liquida (Milh6es)

4

2905

891
2016

1042
2017

‑Alliar

1075

1071

2018

‐●EFleury

‑Oasa

2019

928
2020

―

Lucro/Pre.juizo Liquido

135

フ

+Das "--

+Allaar
r*:. Errio <a in-r..ar;.*r.^'r-

l Fontc:ANS‑2018

-Fleury

´
木

Aquisig6es Acumuladas

1

2018

2C17

1:1:,

‑A11,ar

2019

●■o口 ●Fleury

‑3as8

Margem EBITDA

F"●

●
●,琴 ｀

2017

‑Alliar
̀― …

‐

̲I

2018
―
●●"揃 ‐

Fleulγ

―

2019
Elasa

―

泌Ю
３′０
・２

2016

¨ ‐, ￨ ￨

Fica nitido que os principais competidores da Companhia possuem uma receita muito
superior i da Companhia, tendo havido um descolamento inclusive em relagio ao competidor
que possuia receitas no mesmo nivel das da Companhia, o Hermes pardini, e hoje jii tem uma
receita aproximadamente 500 o superior.
Com relagdo ao lucro liquido, h6, novamente, uma disparidade entre a Companhia e os
seus competidores. A excegao da DASA, exclusivamente no ano de 2020, a Companhia vern
apresenlando um lucro Iiquido significativamente inferior ao registrado por seus concorrentes.
Mesmo no caso da DASA, que em 2020 apresentou prejuizo significativament€ superior ao

‐
慰

regiStrado pela Companhia, ao se Somar o resultado acumulado dos tltimos 5 exercicios, o saldo
do lucro liquido registrado pela DASA 6 quase 5 vezes superior ao registrado pela Companhia.

Os efeitos disso nas atividades sociais sdo claros. Ao passo que seus principais
competidores v€m se envolvendo em uma s6rie de aquisiqdes e reforqando o posicionamento
de lideranQa no mercado, a Companhia mantdm-se inativa em aquisiqdes, nao lendo realizado
qualquer aquisiqdo nos fltimos lres anos.

passividade no mercado de aquisig6es tem por efeito tamb6m a falta de
diversificagio nas atividades da Companhia, que sio focadas exclusivamente ern exames de
imagens. Durante certo periodo, esse enfoque at6 representou ganho de eficiencia. No entanto,
a falta de diversificagio tomou a companhia suscetivel a volatilidade, evidenciada pela maior

Tal

queda de margem entre os pares durante o periodo da pandemia do

COVID-I9

Em que pese a inatividade no mercado de aquisigdes, a Alliar apresenta um dos maiores
niveis de Divida Liquida./EBITDA em relagio irs concorrentes, o que acaba por representar
custos para financiamento e manutengao do endividamento mais altos do que aqueles arcados
por seus pares:

Divida Liquida/EBITDA

Ｘ
３
Ｘ
５ 僚
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E justamente por esse contexto de evidente fragilidade que a Companhia passou a ser
vista como um potencial alvo de aquisigio por parte de outros integrantes do mercado.

Ainda, se a visio do mercado 6 de um enfraquecimento da competitividade da
Companhia perante seus principais rivais, qualquer aquisigio ou combinagdo de neg6cios neste
momento se dar6 em bases menos favor6veis i Companhia.
momentanea da Companhia decorre, notadamente: (i) da
necessidade de recuperagio do forte impacto da pandemia Covid-I9 em suas operagdes; (ii)
retragio de receita liquida; (iii) consolidaqio do mercado pelos pares: (iv) diversificagio do
4

A percepgio da fragilidade

ヽ
騰

portlolio de servigos ofertados pelos pares; (v) necessidade de geraqio de efici€ncia
operacionall (vi) alto custo de divida: e (vii) alto nivel de endividamento. Para que a Alliar nio
perca relev6ncia no setor de forma sustentevel se faz necessdrio uma revisdo de foco e
prioridades, assim tamb6m como um estudo sobre possiveis alavancas de geragio de valor,
incluindo, mas nio limitado a retomada de aquisig6es e expansdo de portfolio de servigos.
Alguns exemplos de situagdes potencialmexte prejudiciais ir Companhia no embito de
suas atividades alguns elementos que poderiam ser ajustados a partir de um plano estrat6gico
mais robusto e eficiente:

(a) o rol de exames ofertados pela Companhia esti limitado aos do Sistema Unico de
Saude, o que implica perda de competitividade para exames de alto valor agregado,
como exames gen6ticos, por exemplol
(b)

a

entrega de resultados dos exames

6 mais

demorada

do que a media dos

competidores;

(c) h5 inrimeras reclamag6es

a respeito da qualidade das coletas e dos exames;

(d) por ndo possuir um Nricleo T6cnico Operacional - NTO pr6prio, sendo os serviqos
laboratoriais prestados pela AFIP - Associaqio Fundo de Incentivo d Pesquisa, a
AIIiar ndo possui uma base de dados dos exames realizados em seus laborat6rios. Os
clientes precisam acessar a base de dados da AFIP para terem acesso aos resultados
e, caso haja qualquer problema com a AFIP e os dados armazenados em sua base, a
Alliar nio possui o registro hist6ricos dos pacientes - isto 6, os pacientes perderiam
o acbsso ao hist6rico de exames precedentes.
Para alterar esse cenirio e promover uma guinada nas atividades e resultados sociais,
permitindo que a Companhia relome seu papel de lideranga e possa concorrer de igual para igual
com seus competidores em um mercado tdo dinimico e de acelerado crescimento, 6 necess6rio
que haja um reforgo na sua estrat6gia, maior efici&rcia na gestao e, principalmente, uma
disponibilidade de recursos para os investimentos t6cnicos, tecnol6gicos e de aprimoramento
da qualidade dos serviqos que serio imprescindiveis para posicionar bem a Companhia neste
momento de revolugdo tecnol6gica na medicina.

Sem se atualizar, a Companhia ficar6 obsoleta e nao ter6 condig6es de se manter no
longo prazo.

Foi em vista desse cen6rio que os Fundos propuseram a elaboragio de um novo plano
estrat6gico de longo prazo, a ser elaborado em conjunto com os atuais gestores da Companhia.
com conhecimento em pr5ticas m&icas, agentes do mercado que poderiam ser trazidos pelos
Fundos, de vi6s mais negocial, e a contratagao de uma consultoria especializada de alto nivel
que colaborasse na elaboragio do plano.
Ainda, para implementagdo de um plano estrat6gico efetivamente eficiente e capaz de
algar as atividades da Companhia a um novo patamar, 6 fundamental a capitalizagio da
Companhia. Sem recursos suficientes para investir na modemizagio e incremento da efici€ncia
de suas atividades, na melhor das hip6teses, a Companhia ficarA estagnada, sendo o cen6rio

k′

mais provAvel que perca competitividade e Market Shale, com a consequente perda de valor de
mercado.

A capitalizagdo mediante aumento de capital permitird d Companhia reduzir o nivel da
Divida Liquida/EBITDA e, possivelmente, retomar a expansdo de suas atividades, mantendose bem posicionada para aproveitar oportunidades vantajosas de aquisig6es e/ou investimentos.

Nio obstante seja evidente

a necessidade de novos recursos para fazer frente a um plano

de expansio e desenvolvimento tecnol6gico, os Srs. Sergio Tufik e Roberto Kalil, possuem um
fnico interesse: alienar a Companhia a qualquer um que se disponha a pagar a quantia pedida
e, nesse contexto, com o apoio de instituigio financeira, l€m promovido l'erdadeira oferta no
mercado, tendo atuado ativamente para bloquear qualquer tentativa ou proposta de injeqio de
recursos da empresa, dado o completo desinteresse no crescimento da Companhia e, em

especial, o receio de verem-se diluidos.

Tais segundas intengdes sao patentes da an6lise do teor do Acordo de Acionistas, que
nao representa um acordo de conlrole propriamenle dito, dado que nio regula a govemanqa da
e o relacionamento dos seus signatiirios enquanto parte de um efetivo bloco de
"oapunhiu
cont;ole. mas exclusivamente a restrigio i negociagio das aq6es e venda em bloco. Inclusive,
por
o prazo originalmente avenqado do Acordo de Acionistas 6 de apenas seis meses, renov6vel
igual periodo, podendo ser denunciado por qualquer das partes um mcs antes do t6rmino do
prazo. O prazo revela a intengdo dos seus signatirios, representados pelos seus representantes
ixclusivos, Sn. Sergio Tufik e Roberto Kalil, de vender a companhia no curtissimo prazo'

Com efeito, ndo hii qualquer irregularidade em que acionistas vinculem suas aqdes por
meio de acordo de acionistas visando obter maior poder de barganha na venda conjunta das
agoes do bloco. No entanlo, os acionistas nio podem perder de vista o dever previsto no artigo
I l5 da Lei das S.A., que prev6 qJle "o ncionista deye exercer o direito a voto no interesse da
companhia; considerar-se4 abasivo o voto exercido com otim de causar dano d companhia
ou a outros dcionislas, ou de obter. paru si ou para oulrem. tanlogent u que ndo .[a: jus e de
que resulte. ou possa resullar, prejaizo paro a companhio ou para outros ocionistfls".
Ora, a Companhia nio pode ficar d merc6 de uma maioria que jri nio se interessa em dar
continuidade ao desenvolvimento do objeto social e, ao reves, atua para impedir a pratica de
qualquer ato por acionistas interessados em dar cumprimento integral ao fim social Ora, os
Fundos possuem total interesse e capacidade financeira para apoiar o referido aporte de capital,
respeitado o direito de prefer€ncia dos demais acionislas.
O relerido aumento de capital visando dar cumprimento a um plano de neg6cios voltado
i inovagdo tecnol6gica, nio s6 nas 6reas de diagn6sticos e prevengdo, mas tambdm no tratamento
e tecnicas cirurgicas, trar6 por resultado um beneficio para todo o conjunto dos acionistas,
clienles e slake holders.

Nao obstante, por todo o exposto, em nada surpreende os Fundos que acionistas
relevantes da Companhia, experientes e integantes do ramo de satde, certamente sabedores de
todo o acima exposto, apresentem total resist6ncia ?l proposta de aumento de capital da
Companhia com vistas ir modemizagio e melhoria de suas atividades' serviqos e efici6ncia.

\,

E flagrante que o verdadeiro interesse desse grupo de acionistas,

expressamente

representados pelos Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa, 6 um interesse privado, de vender a
companhia a quem oferecer a quantia solicitada, ndo havendo mais qualquer alinhamento de
tais acionistas com o interesse social.

Isto posto, resta claro que os referidos acionistas estao em permanente conflito de
interesses para com a Companhia, tendo mandatado instituigio financeira para promover a
busca ativa de investidores para adquirir a Companhia. At6 que tal objetivo se concretize, atuam
ativamente em detrimento e contrariamente aos interesses sociais, buscando impedir qualquer

ato ou proposta de desenvolvimento e expansao das atividades sociais, em prejuizo direto
Companhia e d comunidade acion6ria, ao passo que mant€m contratos celebrados com
Companhia em valores vultosos e pouco transparentes.

S6o Paulo,

novembro de 2021.
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Manifestageo de Yoto apresentada por t'onte de Sarlde Fundo de In!estimento em
Participag6es Multiestrat6gia, Borgonha Fundo de Investimento Multimercado
lnvestimento no Exterior cr6dito Privado, Kyoto Fundo de Inyestimento Multimercado
cr6dito Privado, Banco Master S/A e MANI Eagle Fundo de Investimento Multimercado
cr6dito Privado Investimento no fxterior na Assembleia Geral Extraordiniria da Centro
Imagem Diagnristicos S.A., realizada em 0'l de novembro de 2021' irs 9:00 horas.

FoNTE DE SAIDE FuNDo DE INvEsrIMtl\To ENI PARTICIPACOES MULTIESTRATtCIA,
BoRcoNHA f'uNDo DE lNvEsrlNlENTo MULTIMERCAD0 IrvEsrlMENTo No ExrERloR
CRIDITO PRIVADO, KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR6DITO PRIVADO
BANCO MASTER S/A C MAM EACLE FUNDO DE TNVESTIMENTO MULTTMERCADO CREDITO
"Fundos"). neste ato representados por
PRTvADO TNvESTIMENTO NO ExTERtOR (ent coniunto.
de Voto em relaqao i
abaixo
sua
Manifestagio
seus bastantes procuradores, consignam
deliberagio sobre a segunda materia constante da ordem do dia da Assembleia Geral
"Alliar"), realizada irs
Extraordindria da Centro Imagem Diagnosticos S.A. ("ComDanhia" ou
9:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 (-AGE"):

(ii)

substituigio do Conselho de Administragio da Companhia. com a destituigio
integral da atual chapa, eleite na Assembleia Geral Ordinriria de 26 de abril de
2021, e eleigio de noYa chapa'

Manifestaclo de Voto:

Os Fundos sao atualmente titulares de 29,92oh do capital social da Companhia,
participagao adquirida ao longo dos riltimos 2 meses. A aquisigdo da referida participagio deuse na crenga nutrida pelos Fundos a respeito do potencial de crescimento da Companhia caso
realize os investimentos adequados na modemizagdo de suas atividades e inovagdo tecno169ica.
Neste sentido, os Fundos seguem acredilando que a Companhia tem perfeitas condig6es

de competir de igual para igual com outros p/dr"ru do setor, inclusive podendo se destacar
destes, em um segmento que apresenta crescimento exponencial ao longo dos tiltimos anos e
constitui uma das industrias mais promissoras para o futuro, notadamente com o inevit6vel
envelhecimento da populagio brasileira. Os Fundos, nesse sentido, possuem inclusive interesse
em seguir adquirindo agdes e, eventualmente, hnanciar a expansdo das atividades da Companhia
por meio de aportes em aumentos de capital, de modo a propiciar d Alliar um salto de
competitividade e melhores condig6es para concorrer com suas competidoras no mercado.

E, por 6bvio, esperado e legitimo que um grupo de acionistas atuando no mesmo
interesse, titular de quase um terQo do capital social da Companhia, deseje indicar membros

ゝ

̀

para o conselho de Administragio, de forma a contribuir de maneira mais efetiva para o
irescimento da companhia e, principalmente, exercer o seu direito de fiscalizagio sobre as
operagdes e contratos hrmados pela Companhia, sempre norteados pelo melhor interesse da
Companhia e da sua comunidade aciondria e de demais slukeholders.
Ndo hti, por parte dos Fundos, o interesse em impor uma agenda ou visio unilateral em
relagio d Companhia, mas contribuir ativament€ com a gestao da empresa e llscalizar seu
investimento. em observAncia ao dever hduci6rio dos administradores de carteira de terceiros.

Tanto 6 assim que a chapa originalmente proposta pelos Fundos no pedido de
convocagio da AGE inctuiu atuais membros do Conselho de Administraqio da Companhia,
com o objetivo de compor de forma equitativa a nova estrutura societaria e composigio do
capital social.

No entanto. na tltima selnana, os Fundos foram procurados por ex-diretores

da

Companhia, que apresentaram fortes indicios de inegularidades perpetradas no dmbito da
Companhia, nL irrtere..e e*clusivo dos Srs' S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa e em prejuizo da
companhia e dos demais acionistas, notadamente em transag6es realizadas pela companhia
com partes relacionadas vinculadas ou subordinadas aos Srs. Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa.
Apenas a titulo ilustrativo, o Formul6rio de Refer&rcia da companhia indica, em seu
item 16.2., v. I I de 2021, transagdes de locagio de bens im6veis que representam, desde l4 de
novembro de 2014, um total de R$ 276.808.000,00 (duzentos e setenta e seis milh6es, oitocentos
e oito mil reais), portanto, aproximadamente R$ 46 milh6es ao ano, ssndo certo que tais valores
loram apurados na base 3 1.12.2020. A contraparte de tais transaqdes € a T.J.K Administraqio
Imobiliiria Ltda. (..TJK"), da qual sdo socios os Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil Issa.

detalhes acerca de tais transag6es nas Notas Explicativas ds
Demonstragdes Financeiras da companhia, com indicagdo acerca da necessidade de tais
alugu6is, comutatividade de seus termos e condig6es e se foram celebrados em condig6es de
meicado. As diwlgag6es restringem-se a indicar "aluguel com acionistas". sem qualquer
detalhamento, nio sendo indicado sequer o nome das contrapartes relacionadas'

Nio h6 maiores

Ndo hri, do mesmo modo, disponivel para o acesso priblico as atas de Reuni6es do
Conselho de Administraqdo e do Comit€ de Transag6es erllre Partes Relacionadas que indiquem
maiores detalhes sobre as operag6es e nas quais fique claro que se tratam de alugu6is necessiirios

Companhia, que sejam realizados em condigdes de mercado e que tenha havido efetivo
Ievantamento de pregos e comparag6es, a fim de verificar se haveria alternativas mais

?r

econ6micas e vantajosas para a Companhia.
Ora, considerando-se os valores pagos ir TJK, do qual os Srs. Tufik e Kalil sio os rinicos
administradores e, ao que se pode apurar, rinicos quotistas, utilizando-se de interpostos veiculos
para tal, a titulo de aluguel dos im6veis, era de se esperar que, tais contratos fossem, no minimo,
objeto de uma divulgagdo ampla e totalmente transparente.

A respeito dos servigos prestados pela AFIP A Companhia, ndo apenas envolvem
vultosos valores, como h6 indicativo de que a prestagao de tais servigos 6 ineficiente e nio
possui a mesma qualidade e velocidade que os servigos utilizados pelas principais concorrentes

ド
:

loi que a propria Companhia decidiu encerrar o contrato com a
AFIP, conforme divulgado em Fato Relevante de l3 de maio de 2021 .

da Companhia. Neste sentido

Somando-se os valores pagos d AFIP a titulo de contrataqio pela prestagio de servigos
de aniilise clinica dos exames realizados na Companhia, a Companhia pagou a esta Associagao
a vultosa quantia de R$ 406,428 milhdes nos riltimos seis anos.

A r.espeito. na propria "Carta da Presid6ncia" constante das DemonstragOes Finattceilas
Intermedi6rias da Companhia de 2021 reconhece-se que a implementaqao de um Nfcleo
Tecnico operacional (NTo) pr6prio da Alliar permitira uma economia de 25oh a 30% do total
do valor gasto hoje na contratagao dos servigos de an6lises clinicas

m&io

de exames junto

i

AFIP contra
S A. e a
valor
referente
o
valores,
sendo
pr6pria,
os
seguintes
produgdo
verihcamos
estimativa de uma
Em uma apuragio realizada para comparar o custo

o custo m&io que conseguimos verificar no imbito da Diagr6sticos da Am6rica
a 2021 uma estimativa com base no

queji foi pago

Pnoorr(lo

Atllrll
Ano volme d.

Er.m6

at6 o presente momento:

vabr
R5
Rs
R5

OASA

PRoPNN

Rs 6,00

RS

S′ 01

RS 7.00

RS

S′ 81

62.660.000,00
63.730.000,00
99.190.0O0,m

Al6m disso, ao se comparar os montantes envolvidos nestas transaqdes com partes
relacionadas nas quais os Srs. Roberto Kalil Issa e, principalmente, S6rgio Tufik possuem
interesses pessoais e diretos, com os resultados da Companhia, chama a atengio que o saldo de
tais transagdes 6 superior ao resultado liquido da Companhia, sendo, portanto, a sua manutengao

mais vantajosa para os dois acionistas e administradores da Companhia do que o pr6prio
incremento nos resultados financeiros sociais, os quais teriam que compartilhar com todos os
demais acionistas, ao passo que, ao menos em relagdo aos contratos de aluguel imobiliiirio
celebrados com a TJK, podan se apropriar de forma exclusiva dos beneficios econdmicos.
As contradig6es dentre os valores envolvidos nas transagdes acima e os resultados da
Companhia, ficam nitidos a partir da avaliagio da tabela abaixo, representativa dos fltimos 6
exercicios:

\

Lucro Liquido da Alliar
(conforme
Ano

Demonstragdes
Financeiras Anuais
Completas)

2015

―RSl1 429.000,00

2016
2017
2018
2019
2020

RS28.767.000,00
RS14.640.000,00
RS51.566.000,00
RS50.073.000,00
―RS92.431.000,00
RS41.186.000,00

Saldo

Valor dos servigos da
AFIP tomados pela
Alliar (conforme
Demonstrag6es
Financeiras Anuais
Comoletas)

Montante envolvido nos
contratos com a TJK

(conforme ultima
versio do FRE de202l)

R$53.201000,00
RS57 982.000,00
RS69.660.000,00
RS62.664.000,00
RS63.731.000,00
RS99.190.000,00

RS249.808.000,00

RS 406.428.000,00

RS249.808.000,00

Tais praticas,isoladamentc ou em cottuntO,Sao indicios de possivcl caracteriza9五 o dc
distHbuicaO disfarOada dc lucros cnl favor dos acionistas controladorcs da Companhia, Srs.
Scrgio Tuflk c Robcrto Kalil c em prttuizo da cOmpanhia dos scus del■ ais acionistas.
Ha ainda, grave falha infollllacional cm rela9う

o a tais opcra95es. Em quc pcse tais

transacoes com partcs rclacionadas sercnl indiscutivclinentc relcvantcs, scJa pC10S montantcs

envolvidos ou por sua natureza,nao hOuvc qualquer divulga9う o cspccfflca sobre tais transa95cs
confollllc dete111lina o inciso XXXIII do artigo 30 da lnstru9ao CVM n0 480/09. A bem da
verdadc, dcsde a ofcrta pliblica inicial dc a95es, cm outubro dc 2016, a Companhia nunca
divulgou comunicado dcsta naturcza no campo pr6p五 o do sistcma IPE da CVM.Considerando
quc os valorcs cnvolvidos nas transa95cs cxtrapolanl o montantc dc R$50.000.000,00,parccc―
nos quc ha al,para alё m dc uma gravc dcflciencia dc gOVcmanca c transparencia,uma infra9ao
O切 et市 a aO rcfeHdo disposit市 o regulamcntar.

Portanto, diante dc tais fatos, o ingresso dc novos adlninistradorcs na gcstao da
Companhia reprcscnta nao s6 a possibilidade de uma represcntacao mais equanimc do atual
quadro dc acionistas c a possibilidade efetiva de, mcsclando proflssionais corn vasta c
dicos cFnprCCndedores c executivos de rcnomc na
indttstria dc sande,contHbuir ativamcntc com o dcscnvolvirncnto c crcscilncnto quc se espcra
da Companhia,mas p● ncipalmente,a parir dc um novo olhar,rcvcr atos c pMticas quc causam
prclulzos a Companhia,confollllc aCllna exoosto.

diversiflcada expeHOncia de rnercado com nlё

Em contrapartida,a possibilidadc dc ingrcsso de novos administradores com um novo
olhar sobrc as praticas adotadas reprcscnta efct市 a amcaca para tais acionistas,tcndo em vista a
pcrspectiva de uma reanllise das operacё es aciina citadas em benegcio dc uma cOndu95o mais
eflcicnte dos neg6cios sociais.
Esse fato,bastantc novo para os Fundos,justiflca enl boa parte tOda a rnobiliza950 por
partc dOs srs Sergio Turlk e Robcrto Kalil no intuito de impcdir que tcrceiros,ern especial os

Fundos, assuman■ algunl protagOnismo ou mesmo qualqucr participacao na gestaO da
Colnpanhia ou na flscaliza95o dOs seus neg6cios pOr mcio da indica9aO de membros para o
ConsclhO Fiscal,ainda quc sttam titulares dc quase um tctto dO capital sOcial.

4、 ‐

Registre-se que, na qualidade de titulares de um investimento que representa quase um
tergo do capital social da Companhia e s€ndo parte totalmente independente em relagio aos
atuais acionistas vinculados ao Acordo de Acionistas, 6 evidente o interesse dos Fundos em se
debrugar, questionar e tentar entender o processo decis6rio, contetdo e objetivos relacionados
a tais transagdes, que alualmente sugam recursos relevantes da Companhia, no intuito de
verificar se, de fato, sio firmadas em bases comutativas e no melhor interesse da Companhia,
principalmente quando se verifica de plano que nio estao em consonancia com as condigdes de
mercado.
E certo que transag6es com partes relacionadas sao parte do dia-a-dia das Companhias
e podem ser contratadas, inclusive, em condigdes mais vantajosas para a pr6pria companhia. E
certo tambern, todavia, que seo muitas vezes utilizadas como distribuigio disfargada de lucros,
com objetivo de desviar recursos sociais ern beneficio exclusivo de acionistas controladores e
em detrimento dos interesses sociais.
Tanto 6 verdade que as transagdes com partes relacionadas sao terreno f'6rtil para abusos,
que mereceu supervisdo prioritriria da CVM por meio da supervisdo baseada em risco. Nesse
contexto, a CVM editou regras especificas determinando o contefdo minimo da divulgagao de
informaq6es sobre tais transagdes, inclusive com a j6 referida comunicaqdo sobre transagoes
com partes relacionadas, prevista no inciso XXXIII do artigo 30 da Instrugao CVM n'480/09,
neceisidade de divulgagio a respeito nos Formul6rios de Refer€ncia e notas explicativas is
Demonstrag6es Finanieiras. Igualmente, 6 preocupagio do legislador moralizar este tipo de

transagao, sendo a contratagio com a Companhia em condigdes nao comutativas uma das
hip6teses expressamente previstas em lei de abuso do poder de controle (art. I 17, $1", alinea
'.f') e contlito de interesses pelos adnr inistradores (aft. 156. $ l'), bem como. mais recentemente,
tendo havido a insergdo do inciso X ao arligo 122 da Lei das S.A., que atnbui d Assembleia
Geral a competencia para aprovar transagdes com partes relacionadas quando o montante
vinculado ir operaqao represenlar mais de 507o dos ativos totais da Companhia'

Diante dos fatos acima, isto e, a absoluta falta de transparcncia na dirulgagao de tais
transaqOes, os fortes indicios apurados junto a ex-administradores de que o interesse
preponderante dos citados acionistas na Companhia se daria na qualidade de contraparte das
iefiridas transaq6es e neo de acionistas titulares de participagdes equivalentes a l1,99Yo e
13,47% do capital social ou de administradores da companhia, aliado ir vigorosa oposigio por
parte destes acionistas a que os Fundos consigam eleger membros para o Conselho de
Administraqdo e Conselho Fiscal, nio h6 outra interpretaqio possivel dos fatos que ndo o
profundo estranhamento e suspeita em relagio a tais transag6es.
Isto posto, os Fundos reafirmam e mant6m sua crenqa no potencial de crescimento da
Companhia, notadamente a partir da implementaqao de um plano estratdgico voltado para a
r6pida expansdo do seu neg6cio, combinando o crescimento org6nico com o inorginico, assim
como, por meio da inovaqio tecnol6gica, utilizando-se da inteligencia artificial, telemedicina e
intemet das coisas, com o objetivo de aproveitar o momento de mercado e alqar a Companhia a
uma posigEo de lideranga no segmento de medicina diagn6stica, propiciandoJhe maior

competitividade, efici€ncia, bem como, valor para seus acionistas, clientes

e

demais

stukeholders.

´
＼

No entanto, para que se possa alcangar referido objetivo, 6 fundamental uma renovagio

na administragdo da Companhia, permitindo aliar profissionais com lasta e diversificada
experi€ncia de mercado, m6dicos empreendedores, e executivos de ren,rme na indristria de
safide, com vistas a melhor compreender e adequadamente responder ao cendrio desafiador por

brasileiro de satde, em especial o competitivo setor de medicina
diagnostica, dando efetividade a um novo plano estrat6gico, al6m de permitir uma nova visdo
sobre pr6ticas perpetradas ao longo do tempo em beneficio exclusivo de um grupo de acionistas
e prejuizo direto ao patrimonio social.

que passa

o mercado

Os Fundos possuem a convicgio de que sua atuagdo nesta direqdo trar6 infmeros
beneficios ir Companhia e seus demais acionistas, promovendo, no minimo, um aprimoramento
nas prilticas de governanga adotadas e maior transpar€ncia pela administraqdo.

de novembro de 2021

.

MENTO EM PARTICIPACOES ⅣlULTIESTRATЁ CIA
FoNro or Sluor Fuxoo oe lN
BoncoxH.q Fuxoo DE INvESTTMENTo MULTIMERCADo lxvesrlugxro No Exte nlon
Cnrorro PRIvnoo
MULTMERCADo CRrolro PRIt'lDo
DE
INvESTIIIE:\iro
Kvoro Furoo

BANCO

M,rsren S/A

MAM Elcle Fuxoo oe Irvesttnrxro MulrtltERCADo
ENTo No ExrrRloR
Recebido

CRe

uro

PRlvnno

Assembleia Geral Extraordin6ria:

θ 9////Zイ

6

手

Manifestagio dc Voto apresentada por l'ont€ de Saride Fundo de Investimento em
Participaqdes Multiestrat6gia, Borgonha Fundo de lnvestimento Nlultimercado
Invcstimento no Exterior Cr6dito Prilado, Ky-oto Fundo de Investimento Multimercado
Cr6dito Privado, Banco Nlaster S/A e IIANI Eagle Fundo de Invcstimento Nlultimercado
Cr6dito Privado Investimento no Erterior na Assembleia Geral Extraordiniria da Centro
Imagem Diagnristicos S.A., realizada em 0,1 de novembro de 2021, is 9:00 horas'
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Flindoゞ )ncstC ato rcprcscntados por

scus bastantc procuradorcs, consignanl abaixo sua Manifestacio de Voto cm rcla9う

o a

dclibcra9う o sobrc quarta Fnatё Ha constantc da ordcm do dia da Asscmblcia Gcral Extraordinaria

da Ccntlo lmagcm Diagn6sticos S A(Compalllia ou Alhar・

),rcaliZadaな s9:00 horas do

・
dia 04 dc novcmbro dc 2021( AGE‐ 〉
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destituicio dos lnembros do Conselbo Fiscal e ele19う

o de nOVOS Inembros

Manifestaclo de Voto:
Em lil■ la

com oj̀aprcscntado no ainbitO da malufcstacao dc prOtcsto a mat6Ha 00 da

ordcm do dia,consistcntc na dcstituiOう o c clci9ユ o dos rncmbros do Consclho dc Administracao,
os Fundos rcforOanl a lcgitimidadc dc scu plcito c rnanifcstanl sua dcsconflanOa quanto aos rcais

motivos quc lcvam partc dos acionistas a sc oporcm vccmcntcmcntc ao dircito c possibilidadc
dc os Fundos clcgcrcln rncmbros para os 6rgう

os sociais,quc tc五 am accsso a infollllacё cs sobrc

transa95cs com partcs rclacionadas c podcHam flscalizar a atuacう o de ccrtos intcgrantcs da

gcstio da Companhia

Os Fundos possucm 29,92% do capital social da Companhia, quasc um tcr9o da
totalidadc das acё cs

Ncstc sCntido,6 dc sc cspcrar quc,conl o intuito dc protcgcr scu invcstimcnto c,cm linha
conl a prcrrogativa quc lhcs ёscguramcntc garantida pcla Lci n° 6404,dc 15 dc dczclllbro dc

1976(Lcidas S A・ ),dcSCJCm indicar mcmbros para o 6rgao quc iscaliza a administraoio da
Compallllia
O atual rcprcscntantc dos rninontirios clcito naノ ヽsscmblcia Gcra1 0rdiniHa dc 2021 foi
indicado por acionista titular dc apcnas 100 a05cs Nユ o ёdc sc cspcrar quc unl acionista dctcntor
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de participagio inis6ria tenha os incentivos necess6rios para eleger um conselheiro fiscal que
efetivamente v6 escrutinar os atos da administraqdo da Companhia, notadamente com relagdo
ds transagdes com partes relacionadas, e mesmo que tenha a forga e apoio necess6rios para poder

fazer uma oposigdo real a certos abusos que porventura identifique.

Por 6bvio, a situagdo atual 6, portanto, bastante confort6vel para alguns acionistas
relevantes da Companhia, como os Srs. S6rgio Tufik e Roberto Kalil issa, que det€m contratos
em cifras r,ultosas com a Companhia, cujos valores representam mais do que a totalidade do
lucro liquido da Companhia nos riltimos anos, e podem seguir conduzindo as atividades sociais
ao seu bel-prazer, sem oposigio efetiva de qualquer acionista a atos que ndo se coadunem com
o melhor interesse social e visem exclusivamente ir obtengdo de beneficios privados.
Desta feita, os Fundos pretendem exercer o seu direito de destituir a qualquer tempo
o membro eleito em separado, representante dos minoritirios.
Confbrrne se depreende do artigo l6l, \4o. "a" da Lei das S.A., os acionistas titulares de
aq6es em circulaqdo que representem em conjunto l0% ou mais das ag6es com direito a voto
podem eleger em separado um membro para o Conselho Fiscal.

N6o restam dirvidas de que a sistem6tica prevista na Lei das S.A. tem como objetivo
precipuo garantir a representatividade no Conselho Fiscal, de modo a efetivar a atribuigdo de

poderes

de fiscalizagSo tamb6m aos titulares de agdes em circulaqio, por meio do

acompanhamento da gestdo exercida pela maiorial'

Ainda, 6 pacifico que os membros do Conselho Fiscal sio eleilos e destituiveis

a

qualquer tempo pela Assembleia Geral.

Desta feita, o conselheiro fiscal eleito em separado pelos titulares de a96es em
circulagflo 6 por eles, e apenas por eles, destituivel a qualquer tempo, podendo os acionistas
titulares de aq6es em circulagiio pleitear uma nova eleigflo em separado para seu

substituto.
E precisamente este o entendimento da doutrina especializadal:

"Ndo pode" no entanto.

a assembleia geral

destituir os conselheiros f,rscais eleitos,

em separado, pelos acionistas minorit6rios votantes e pelos preferencialistas. Isto
porque eles ndo sdo eleitos pela assembleia geral, que apenas homologa os seus
nomes. Os minorit6rios votantes e os n6o votantes, separadamente, por sua vez,

tem o direito det eIII votaCaO separada. deliberar a destituicao dOs
a mesa

eles

apartada. dos substitutos por aqueles minorit6rios que estiverem presentes ao
ct-rnc lal e. " ( grifou-se)
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Essa dinAmica visa, principalmente, evitar que os conselheiros fiscais eleitos em
separado possam ser substituidos por outros ntembros eleitos pela maioria, o que acabaria por
liaudar a intengio do legislador prer ista no afiigo I 6l . $4". "a". E preciso que lique claro que
nio cabe aos acionistas majoritirios buscarem frustrar o exercicio de tal direito por parte
dos acionistas titulares de ac6es em circulagio.
Nos termos do Parecer de Onentaqao n" 19, que disp6e sobre a inteligencia do artigo
l6l , $4', alinea "a", da Lei das S.A., a eventual participagao dos acionistas que representam a
maioria do capital social nos procedimentos de eleigio enr separado "redundarfu em
cerceamento efetivo tlo direilo essencial de Jiscalizar e em representa?do ineqiiitalivn dos
inleresses, nAo rdrdmenle contrdrios. que a lei huscou proteger".
Inclusive, imprescindivel ressaltar que o Colegiado da CVM tamb6m considera q@
do poder de controle a participagio do acionista controlador (ou ecionistas vinculados)
em eleigiio ao Conselho Fiscal destinada aos titulares de aqdes em circulaqio ou
preferencialistas, na medida em que retira desles o direito i fiscalizar;io da gestdo dos negocios
sociais garantido pela Lei das S.A.l
Desta feita, ainda que os acionistas signatiirios do Acordo de Acionistas celebrado em
20 de agosto de 2021 e aditado em 20 de agosto de 2021 e 23 de outubro de 2021 nio desejem
destituir oS dois membros eleitos pelos acionistas majoritilrios - que nio eram os mesmos por
ocasiio da Assembleia Geral ordin6ria de 2021, que elegeu o Conselho Fiscal - nio podem
obstaculizar o exercicio do direito de eleigio do membro em separado pelos acionistas titulares
de ag6es em circulagio.

O bloqueio por parte desses acionistas a que os acionistas titulares de agdes em
circulagio relevantes elejam at6 mesmo ulIt tnico membro para o 6rgdo de fiscalizagio da
companhia, o qual sequer tem poder de gest6o, 6 um claro indicativo da estrat6gia de blindagem
qu" u* sendo adotada por tais acionistas, no intuito de impedir que qualquer terceiro,
independente, que ndo seja beneficiiirio destas operagSes obscuras, que envolvem elevadas
cifras e sdo objeto de divutgag6es nada transparentes, e que tenha efetivo interesse ern aprimorar
a gestao e eficiCncia das atividades da Companhia. tenha acesso mais detalhados irs informagdes
de tais operaq6es e condigdes nas quais loram contratadas.

interesses e objetivos destes
Paira a drivida sobre o porqu€
social.
interesse
melhor
ao
acionistas sao efetivamente alinhados
principais acionistas, Srs.
dois
a
estes
vinculados
de tamanha oposigdo a que acionistas ndo
a maiores informaqoes
acesso
Sergio Tufik e Roberto Kalil Issa, e o mercado em geral tenham

Face

a tal comportamento,6 de se questionar se os

sobie as transag6es por eles realizadas junto

ir

Companhia, utilizando-se de veiculos

particulares.

considerando esse contexto, ndo ha drividas de que eventual tentativa de prejudicar a
legitima substituigio do membro do Conselho Fiscal eleito em separado materializa da forma
mais cristalina o abuso de poder de controle.

r A titulo

de exemplo, Processo Administrativo Sancionador CVM n'03/2013, Diretor Relator Roberto Tadeu
Antunes Femandes, j ulgado em
3

05.05.2015

Em que pese a clareza da quest6o, nio 6 demais ressaltar que 6 simplesmente
inadmissivel a interfer6ncia dos acionistas signatirios do Acordo de Acionistas na eleigio
em separado, a ser realizadanos termos do artigo l6l. {4'"a" da Lei das S.A.r. Tal representa
inaceit6vel e ilicita interfer€ncia por parte destes acionistas no direito conferido por lei aos
titulares de agdes em circulagdo.

Diante desse comportamento belicoso e obscuro dos dois acionistas acima referenciados,
infelizmente ndo resta outra altemativa aos Fundos que n6o pleitear judicialmente as certiddes
integrais e exibigio por inteiro dos livros de Atas das Reunides do Conselho de Administraqdo,
de Atas das Reuni6es de Diretoria e de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, nos termos do

artigo 100, $1", e 105 da Lei das S.A., al6m de qualquer outro documento necessAio

6

compreensio e demonstragdo dos prejuizos causados d Companhia.
Ainda, dada a conduta abusiva do Presidente da Mesa da Assembleia Geral ao impedir
um direito garantido por lei aos acionistas titulares de aq6es em circulaqdo de eleger e substituir
a qualquer tempo o membro do Conselho Fiscal eleito em separado, na forma do artigo 16l,
"ui'. os Fundos reservam-se o direito de buscar a responsabilizagdo pela agdo ilicita do
s\46.
iresidente da Mesa, o qual 6 ainda Presidente do Conselho de Administraqdo da Companhia e
signat6rio do Acordo de Acionistas, e est6 nitidamente utilizando-se de seu poder para cercear
ionistas.
de
o exercicio de direitos
novembro de 2021.
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Protesto apresentado por Fonte de Saride Fundo de Investimento em Participag6es
Multiestrat6gia, Borgonha [-undo de Investimento Multimercado Investimento no
Exterior C16dito Privado, Kyoto Fundo de lnvestimento Multimercado Cr6dito Privado.
Banco Master S/A e MAM Eagle Fundo de Investimento Multimercado Cr6dito Privado
lnvestimento no Exterior na Assembleia Geral Extraordiniria da Centro Imagem
Diagn6sticos S.A., realizada em 04 de novembro de 2021, irs 9:00 horas.

ENr PARTICIPACOES Mulrlrsrntr6ctn,
BoRGoNHA FUNDo DE INvEsrrNrENTo MULTIMERCADo INvEsrrMENTo No EXTERIoR
CREDITo PRIVADo KYoTo FUNDo DE I,\.VESTIMENTO MULTIMERCADO CRtDITO PRIVADO,
BANco MASTER S/A e MAM EAGLtr FUNDo DE INvEsrrMENTo MULT|MERCADo CREDITO
PRMDO INVESTTItENTO ]-O EXTERIOR (em conjunto, "Acionistas"), neste ato representados
por seus procuradores, consignam abaixo seu PROTESTO em relagdo d recusa por parte da
Mesa da Assembleia Geral da Centro Imagem Diagn6sticos S.A. ("Companhia" ou "Alliar"),
realizada ds 9:00 horas do dia 04 de novembro de 2021 ("AGE"), do pedido apresentado pelos
Acionistas de verificar a procuragio quc autorizada a rcpresentagio dos 69 acionistas signatririos
ao Acordo de Acionistas da Companhia cclebrado em 20 de agosto de 2021 c aditado em 20 de
agosto dc 2021 c 23 de outubro dc 2021 ("Acordo de Acionistas"). sob alegagio de quc as
referidas procuragdes foram conferidas pela Mesa.

Fo\TE DE Sl0or Fuxoo DE INVESTIUE\To

Ora, por 6bvio a competdncia para validar a presenga dos acionistas 6 da Mesa da AGE.
No entanto, nadajustitica a recusa em apresentar aos Acionistas a comprovaqdo de poderes dos
presentes, notadamente por se tratar de uma Mesa presidida por urn acionista que este
diretamente envolvido e possui interesse particular nas mat6rias a serem deliberadas.

Ademais,6 importante registrar que o Acordo de Acionistas nio possui obrigaqdo de
vinculagio de voto nos termos do artigo 118, $9'. Portanto, caso algum acionista nio tenha
expressamente outorgado procuragio em nome do representante que prof'eriu os votos na
presente AGE, tal acionista nio estari regularmente representado, de modo que seu voto
nio poderrl ser computado.
Desta forma, ante o expressivo nrimero de acionistas signatririos do Acordo de
Acionistas e a recusa em exibir as respectivas procuragdes autorizando o exercicio do voto em
seu nome, faz surgir legitima dtvida acerca da regular representagdo de tais acionistas na forma
do artigo 126, o que caracterizaria grave violagdo d Lei, com a computaqio de votos de
acionistas ndo representados. Ndo h6 qualquer fundamento que justifique o comportamento da
Mesa nesse sentido. Comportamento este que, sublinhe-se, viola o direito de fiscalizagdo e
informaqio por parte dos acionistas.
Ainda, requeremos que, caso sejam apresentadas as procurag6es a posteriori, seja por
iniciativa da Companhia, seja mediante exibigio em juizo, caso sejam assinadas digitalmente,
conste expressamente do documento apresentado o registro da assinatura com a hora e data em

4{

que foram acostadas ao documento, conforme possivel em qualquer programa de certificagSo
digital.
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