MANUAL DE PARTICIPAÇÃO
E PROPOSTA DA
ADMINISTRAÇÃO

Banco Modal S.A.

Assembleia
Geral
Extraordinária

Companhia Aberta - Código CVM nº 25755
CNPJ 30.723.886/0001-62
Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Parte, bloco 01,
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22250-040

ri.modal.com.br

10 de setembro de 2021
Page | 1

S u m á r i o:
1.
2.
3.
4.
5.

Mensagem do Conselho de Administração............................................03
Quórum de instalação...........................................................................04
Quórum de deliberação.........................................................................04
Direito de Voto.....................................................................................04
Orientação para Participação na Assembleia.........................................04
5.1
Cadastro, Documentos, Prazos e Procedimentos……...………………04
5.1.1 Pessoa Física……….............................................................04
5.1.2 Pessoa Jurídica e Fundos de Investimentos…......................05
5.1.3 Representação por Procurador ………………….......................05
5.2 Normas Comuns …………………...........................................................06
5.3 Acesso à Assembleia Virtual……………………………………....…………………07
5.4 Informações Gerais sobre a Plataforma ...........………………………..……07
6. Esclarecimentos Adicionais...................................................................08
7. Conflito de Interesses...........................................................................08
8. Edital de Convocação............................................................................09
9. Proposta da Administração a ser deliberada na Assembleia Geral
Extraordinária……………………….…………………..……………………….................11
10. Documentos apresentados pela Administração da Companhia..............12

Page | 2

1. Mensagem do Conselho de Administração
Senhor(a) Acionista,
É com muito prazer e satisfação que convido você, acionista do Banco Modal S.A.
(“Companhia”), para participar da nossa Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 10 de setembro de 2021, às 14h00.
Para auxiliar os acionistas na tomada de decisão acerca da matéria a ser deliberada na
Assembleia, preparamos este Manual de Participação na Assembleia Geral
Extraordinária (“Manual”) contendo as informações e instruções necessárias para que
seu voto seja apresentado de forma consciente e fundamentada.
A sua participação e seu voto são essenciais e fundamentais em nossa Assembleia, por
isso contamos com a sua participação.
Nossa área de Relações com Investidores (ri@modal.com.br) permanecerá à sua
disposição para esclarecimentos de dúvidas ou questionamentos referentes ao material
constante desde Manual.

Atenciosamente.

Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração
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2. Quórum de instalação
Conforme disposto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4
(um quarto) do capital votante e, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes.

3. Quórum de deliberação
De acordo com o artigo 129 da Lei nº 6.404/76 e do §1º do artigo 8º do Estatuto Social
da Companhia, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos
acionistas nas matérias apresentadas na Assembleia, não se computando os votos em
branco e as abstenções.

4. Direito de voto
Nos termos do §1º do artigo 5º do estatuto social da Companhia, cada ação ordinária
dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia.

5. Orientação para Participação na Assembleia
A participação na Assembleia, que ocorrerá de forma exclusivamente digital, convocada
para às 14h00, do dia 10 de setembro de 2021, poderá ser realizada pelos Acionistas da
Companhia por meio de uma das seguintes opções: (i) participação pessoal via
plataforma eletrônica ALFM Easy Voting (“Plataforma”), ou (ii) através de representante
ou procurador, via Plataforma, conforme estabelece o §1º do artigo 126 da Lei 6.404/76.

5.1

Cadastro, Documentos, Prazos e Procedimentos.

Os Acionistas ou Representantes que desejarem participar da Assembleia deverão
realizar
o
seu
cadastro
exclusivamente
através
do
link
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4J
AgUx1hIBxYzGslwcZZVw90A9yGRCqcOQ1tFsJtsxF+XTqxyZNf2p, impreterivelmente até
o dia 08 de setembro de 2021 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas
e fornecendo, conforme o caso, a seguinte documentação:

5.1.1 Pessoa Física
a) cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional,
podendo ser: (i) carteira de Identidade de Registro Geral expedida por órgão
autorizado; (ii) Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro expedida
por órgão autorizado; (iii) Passaporte válido expedido por órgão autorizado;
(iv) Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins
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legais, expedida por órgão autorizado; (v) carteira nacional de habilitação
com foto; e
b) preenchimento do formulário da Plataforma com seus dados pessoais.

5.1.2 Pessoa Jurídica e Fundos de Investimentos
a) se o Representante do Acionista for procurador, deverá ser apresentado o
respectivo instrumento de mandato e cópia de documento de identificação
do procurador com foto recente e validade nacional, nos extatos termos do
item 5.1.1(a) acima, relacionado às Pessoas Físicas, com preenchimento do
formulário da plataforma; e
b) cópia dos estatutos sociais ou do contrato social atualizado e do ato que
elegeu e/ou investiu o representante, bem como Regulamentos dos Fundos
acionistas, conforme aplicável.
Em relação ao ato que investe o representante com poderes para votar em nome de
Acionista pessoa jurídica, se o ato for uma reunião de conselho de administração, o
Acionista deverá providenciar, antecipadamente, o comprovante do arquivamento do
ato no registro competente ou em certidão expedida pelo respectivo órgão de registro.
No caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio
contrato social ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado, é
necessário que o Acionista comprove a validade da nomeação, providenciando
comprovante do arquivamento do ato no registro competente.
No caso de Acionistas fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua
qualidade de administrador e/ou gestor do fundo ou de procurador devidamente
constituído por este, na forma da legislação que lhe for aplicável. No caso dos fundos de
investimento e das pessoas jurídicas estrangeiras, na documentação que comprova os
poderes de representação não será necessária a tradução juramentada, se a língua de
origem do documento for o português, o inglês ou o espanhol. Documentos redigidos
em outros idiomas só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada
para uma das 3 (três) línguas mencionadas.

5.1.3 Representação por Procurador
A participação dos Acionistas poderá ocorrer através de procurador devidamente
constituído, observado o disposto no §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/761, sendo, para
1

Nos termos do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, o acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais de acionistas
da Companhia das seguintes formas: (a) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de um ano (que seja
acionista, administrador da companhia ou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil), (b) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos
constitutivos e de acordo com as regras da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil
Brasileiro”), (c) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou gestor (conforme aplicável de acordo com os
documentos constitutivos do fundo) ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de
acordo com as regras do Código Civil Brasileiro.
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tanto, exigido documento de identidade válido, com foto, do procurador, bem como
instrumento de mandato devidamente outorgado na forma da lei e dos atos
constitutivos do Acionista, em versão original ou cópia autenticada.
Para fins dos documentos previstos acima, caso a procuração esteja em língua
estrangeira, a mesma deverá ser vertida para o português por tradutor juramentado e
registrada, juntamente com a tradução juramentada, em cartório de registro de títulos
e documentos, sendo dispensada, nos termos do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº01/2021,
conforme reunião realizada pelo Colegiado da CVM em 24 de junho de 2008 (Processo
CVM RJ2008/1794), a consularização das procurações estrangeiras outorgadas pelos
acionistas a seus representantes, salvo nas hipóteses em que estas tiverem firma
reconhecida pelos notários do país de origem e/ou sejam lavradas por meio de
instrumento público, conforme aplicável. No entanto, nesta última hipótese, nos termos
da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, celebrada em 05 de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto nº 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, a Companhia dispensará a consularização de documentos
estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que
comprovado o seu apostilamento.
A Companhia ainda admite procurações outorgadas por Acionistas no Brasil, por meio
eletrônico, uma vez que a Medida Provisória 2200-2/01 reconhece a validade jurídica
dos documentos no Brasil assinados por meio eletrônico, podendo-se utilizar para esta
finalidade qualquer mecanismo que assegure a autoria e integridade das procurações
por meio eletrônico e seja admitido como válido pelas partes envolvidas. A Companhia
não admite procurações estrangeiras outorgadas por acionistas por meio eletrônico.

5.2 Normas Comuns.
Nos termos do §3º do artigo 5º, da Instrução CVM 481, não será admitido o acesso à
Plataforma de Acionistas que não apresentarem os documentos de participação
mencionados, conforme aplicável, no prazo estabelecido.
Após a devida análise do cadastro do Acionista, a Companhia retornará em até 24 (vinte
e quatro) horas ao Acionista e poderá requisitar outros documentos necessários para a
habilitação do Acionista na Assembleia.
Os cadastros recebidos nos finais de semana serão validados até às 18:00 horas da
segunda-feira subsequente, respeitando os prazos aqui estabelecidos.
Após a habilitação do Acionista, a Companhia enviará um e-mail contendo login e senha
de acesso à Plataforma. O acesso à Plataforma é pessoal e intransferível e o eventual
compartilhamento dessas informações será de exclusiva responsabilidade do Acionista.
O Acionista que não receber tal informação até 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência da data da realização da Assembleia, deverá entrar em contato com a
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Companhia através do e-mail ri@modal.com.br, aos cuidados do Sr. Bruno José
Albuquerque de Castro.
Considerando que a matéria objeto de deliberação na Assembleia não se encontra no
rol daquelas para as quais é obrigatória a faculdade de participação à distância,
mediante a emissão de Boletim de Voto à Distância, não será permitida a participação à
distância pelos Acionistas na Assembleia, conforme faculta a Instrução CVM 481.

5.3 Acesso à Assembleia Virtual
A Companhia enviará o link individual e as respectivas instruções para acesso à
Plataforma, para os endereços de e-mail cadastrados, aos Acionistas que tenham
apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima mencionados, dentro das
24 (vinte e quatro) horas de antecedencia da data da realizacão da Assembleia. Será
remetido apenas um convite individual por Acionista participante.
O acesso à Plataforma é pessoal e intransferível e o eventual compartilhamento dessas
informações será de exclusiva responsabilidade do Acionista.
Após efetuar login e senha, os Acionistas ou Representantes receberão um código de
acesso, via e-mail e SMS, que deverá ser inserido no campo “Código de Acesso”. Em
seguida, deverá ser realizada a alteraçao da senha.
Os Acionistas deverão acessar a Plataforma com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário marcado para início da Assembleia, a fim de evitar eventuais
problemas operacionais com a ferramenta.
A Companhia informa que a Assembleia terá início, impreterivelmente, às 14h00, não
sendo admitido o ingresso na Plataforma após esse horário.
A Companhia esclarece que, conforme previsto no §1º, inciso II, do Artigo 21-C da
Instrução CVM 481, a Assembleia será integralmente gravada e o acionista que
participar por meio da Plataforma será considerado presente à Assembleia, podendo
exercer seus respectivos direitos de voto e assinante da respectiva Ata da Assembleia,
nos termos do art. 21-V, §1º, da Instrução CVM 481.
Caso o Acionista que tenha solicitado sua participação não receba da Companhia o email com o link e as instruções para acesso e participação na Assembleia, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da sua realização (ou seja, até as
14h00 do dia 09 de setembro de 2021), deverá entrar em contato com a Companhia
pelo telefone (11) 2106-1282 ou pelo e-mail ri@modal.com.br, para que sejam
reenviadas suas respectivas instruções para acesso.

5.4

Informações Gerais sobre a Plataforma
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A Companhia recomenda aos acionistas que optarem por participar virtualmente da
Assembleia Geral por meio da Plataforma garantam a compatibilidade de seus
dispositivos eletrônicos com a utilização da referida Plataforma, conforme os seguintes
requisitos técnicos mínimos: (i) a Plataforma não é compatível com todos os
navegadores, desta forma, a Companhia recomenda a utilização do Google Chrome para
acesso; e (ii) na tabela abaixo indicamos a compatibilidade de navegadores:

Vídeo

firefox

Safari

Edge

IE>=11

Opera

Vivaldi

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

77

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

>=66

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Computer Audio Sim
View Sharing

Sim

Screen Sharing >=72
Chat

Edge

Chrome

Sim

(Chromium)

Não é possível a participação através de celulares ou tablets, devendo os Acionistas
acessarem a plataforma através de computador desktop ou notebook, sempre em
conformidade com os requisitos técnicos mínimos acima listados. Recomenda-se, ainda,
o uso de fones de ouvido para melhor qualidade de áudio.
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que o Acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais
questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação
do Acionista na Assembleia por meio da Plataforma.

6. Esclarecimentos Adicionais
Em caso de dúvida com relação aos procedimentos de representação acima, favor
contatar: Sr. Bruno José Albuquerque de Castro - E-mail: ri@modal.com.br

7. Conflito de Interesses
Durante a realização da Assembleia, os Acionistas presentes deverão, caso aplicável,
manifestar-se em razão da existência de eventual situação de conflito de interesse em
quaisquer matérias em discussão ou deliberação, nas quais sua independência venha a
ser comprometida. Também deverá se manifestar qualquer Acionista presente que
tenha conhecimento de situação conflituosa em relação a outro Acionista e a matéria
objeto da deliberação. Quando manifestado o conflito de Interesse, o Acionista
conflitado deverá abster-se na deliberação em relação àquele assunto. Caso o Acionista
conflitado se recuse de abster-se das deliberações, o presidente da Assembleia deverá
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determinar a anulação dos votos conflitados proferidos, ainda que posteriormente ao
conclave.

8. Edital de Convocação
O Edital de Convocação da Assembleia será publicado por 3 (três) vezes nos jornais
Diário Oficial do Estado de Rio de Janeiro e Monitor Mercantil do Rio de Janeiro, nos
termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no seguinte teor:
BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 333.0000581-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 10 de setembro
de 2021, às 14h00, de modo exclusivamente virtual, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, por meio da plataforma eletrônica ALFM Easy Voting (“Plataforma”), para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: eleição de novo membro para integrar o
Conselho de Administração da Companhia.
Informações Gerais.
(1) Manual para Participação. As orientações detalhadas para participação na
Assembleia e os documentos e informações pertinentes à matéria a ser deliberada,
incluindo a Proposta da Administração, constam do Manual para Participação na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Manual”), e encontram-se à disposição
dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações com
Investidores da Companhia (ri.modal.com.br); (iii) no website da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 (www.b3.com.br).
(2) Cadastramento. Os Acionistas, por si ou por seus procuradores, que desejarem
participar
da
Assembleia
deverão
acessar
o
link
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4J
AgUx1hIBxYzGslwcZZVw90A9yGRCqcOQ1tFsJtsxF+XTqxyZNf2p, impreterivelmente até
o dia 08 de setembro de 2021 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas
e fornecendo todos os documentos indicados no Manual. Os Acionistas ou
procuradores, conforme aplicável, que não realizarem o cadastramento dentro do prazo
acima mencionado não poderão participar da Assembleia.
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(3) Participação na Assembleia: A participação dos Acionistas na Assembleia poderá ser
pessoal ou por meio de procurador devidamente constituído, somente através da
Plataforma, ficando registrado que, quando da realização do cadastramento referido no
item (2) acima, deverá ser observado o seguinte:
(i) Participação Pessoal: os Acionistas que forem participar pessoalmente deverão
apresentar os documentos que comprovem a titularidade de suas ações, sendo que, no
caso de (a) pessoa física, a sua identidade; e (b) no caso de pessoa jurídica ou fundos, a
sua devida representação, incluindo os documentos societários e os atos de eleição do
seu representante legal/administrador/gestor, conforme aplicável, bem como o
documento de identidade do representante legal, sendo que para fins de apresentação
dos documentos indicados nos itens (a) e (b) anteriores, deverão ser atendidas as
formalidades indicadas no Manual; ou
(ii) Participação por meio de Procurador: no caso de participação de Acionista por meio
de procurador, deverão ser apresentados, além dos documentos que comprovem a
titularidade das ações pelo Acionista, a respectiva procuração, nos termos do Art. 126
da Lei nº 6.404/76, e os demais documentos mencionados no Manual, incluindo os
documentos pessoais do procurador.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021.

Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração
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9. Proposta da Administração
A Proposta da Administração a ser deliberada na Assembleia é a seguinte:
“O Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Modal” ou “Companhia”)
submete à apreciação de seus Acionistas a Proposta da Administração sobre a matéria
que será objeto de deliberação na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em
10 de setembro de 2021 (“Assembleia”), nos termos seguintes:
De acordo com o caput e parágrafo 1º do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, o
Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a
reeleição. Pelo menos 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do
Regulamento do Nível 2, o que deverá ser expressamente declarado na ata da
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s)
o(s) conselheiro(s) eleito(s) em conformidade com o previsto nos Parágrafos 4º e 5º do
Artigo 141 da Lei 6.404/76.
Tendo em vista que o Conselho de Administração é atualmente composto de 6 (seis)
membros, sendo 1 (um) deles Conselheiro Independente, a Administração da
Companhia propõe aos Acionistas eleger o Sr. Marcos José Rodrigues Torres para o
cargo de membro do Conselho de Administração, na condição de Conselheiro
Independente, pelo período remanescente do mandato de 2 (dois) anos dos demais
membros do Conselho de Administração, isto é, até a próxima Assembleia Geral
Ordinária que se realizar em 2023, na forma prevista no parágrafo 3º do Artigo 150 da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Caso a presente Proposta da Administração seja aprovada pelos Acionistas, a
composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até
a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2023, será a seguinte:








Diniz Ferreira Baptista – Presidente
João Batista da Silveira – Vice-Presidente
Cristiano Maron Ayres - Conselheiro
Eduardo Centola - Conselheiro
Fabio Antunes Lopes - Conselheiro
Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni – Conselheira independente
Marcos José Rodrigues Torres - Conselheiro independente
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10. Documentos apresentados pela Administração da Companhia
A Administração da Companhia apresenta aos seus Acionistas o currículo do
membro do Conselho de Administração, cuja eleição será deliberada na Assembleia,
como conselheiro independente:
MARCOS JOSÉ RODRIGUES TORRES
 Formação
- Graduação: Economia, graduado pela Universidade Federal do Pará, completo em
1984;
- Doutorado: Economia, doutorado pela Universidade Estatual de Campinas,
completo em 1997.
 Experiência
BSM Supervisão de Mercados - 07/2021 até o momento
Atuação como Conselheiro de Supervisão: (i) julgar processo administrativo
sancionador; (ii) julgar recurso das reclamações ao Mecanismo de Ressarcimento de
Prejuízos; (iii) supervisionar as atividades da BSM e (iv) aprovar orçamento, plano de
trabalho e regulamentos da BSM.
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. - 05/2006 Até 06/2021
- Atuação como Diretor de Autorregulação: (i) auditoria de participantes da B3 para
verificar a eficácia dos controles internos e conformidade com as regras do mercado
organizado; (ii) supervisão de operações e de ofertas na B3 para identificar uso
inadequado dos mercados e práticas abusivas; (iii) orientação e treinamento ao
mercado; (iv) criação, implantação e operacionalização de alertas e de filtros de base
de dados para supervisão de mercado; (v) instauração e instrução de processos
administrativos sancionadores; e (vi) administração do Mecanismo de
Ressarcimento de Prejuízos.
- Atuação como Diretor de Auditoria Interna e de Participantes: (i) avaliação dos
controles internos da B3; e (ii) criação, implementação e execução do Programa de
Qualificação Operacional (PQO) da B3.
- Atuação como Diretor de Riscos Corporativos.
Banco Central do Brasil (Consultor) 01/1991 até 03/2008
Atuação como Consultor no Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de
Pagamentos (DEBAN).
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- Regulação e administração do recolhimento compulsório, redesconto e assistência
financeira de liquidez e de reservas bancárias.
- Criação e administração do Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco
Central do Brasil.
- Regulação, autorização e acompanhamento dos sistemas de liquidação das
câmaras de compensação e de liquidação e das contrapartes centrais do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
Caixa Econômica Federal – 01/2003 a 12/2004
- Atuação como Vice-Presidente de Administração de Riscos, administrando os riscos
de crédito, operacional, de mercado e corporativo.
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