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ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1º - A DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. é uma sociedade anônima 
de capital fechado, que se regerá pelo presente Estatuto Social e pela 
legislação própria.
Art. 2º - A Companhia tem foro na cidade de Florianópolis - SC, com 
sede na Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras - CEP: 
88085-040, com filial e escritórios conforme discriminados na sequência:
I - Filial em São Paulo, SP:
Rua Padre João Manuel, 808 – 1º e 4º andar - CEP: 01411-000, 
registrada na JUCESP sob nº 35901968551, em 24/mar/1997, CNPJ: 
83.472.803/0004-19, com destaque de capital de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) para efeitos fiscais;
II - Escritório em Brasília, DF:
SHN quadra 02, Bloco “F”, Sala 923, 924 e 925, Edifício Executive Office 
Tower – Asa Norte – Brasília/DF - CEP: 70702-000, registrado na JCDF 
sob nº 53900194603, em 19/jun/2002, CNPJ: 83.472.803/0008-42, com 
destaque de capital de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos fiscais.
Parágrafo único - A Companhia poderá instalar filiais, agências e 
escritórios em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro, bem 
como fechá-las a qualquer tempo, inclusive podendo participar como 
quotista ou acionista em outras Sociedades.
Art. 3º - A Companhia tem por objetivo:
I - Desenvolvimento, Projeto, Fabricação, Comercialização, Instalação 
e Manutenção de Produtos Eletroeletrônicos, de Informática, 
Telecomunicação Analógica e Digital, próprios ou Integrados com 
Produtos de Terceiros, abrangendo ‘Software’ e ‘Hardware’;
II - Representação e Revenda de Produtos de Outras Empresas, 
Nacionais ou Estrangeiras;
III - Prestação e Operação de Serviços Telemáticos e Informativos, 
Administrativos, de Treinamento e de Consultoria, inclusive aqueles 
vinculados à Internet;
IV - Administração de serviços técnicos e de instalação prestados à 
cliente final por outras empresas (subcontratação de terceiros);
V - Execução de Operações de Importação e Exportação;
VI - Locação de Máquinas, Equipamentos e Acessórios;
VII - Prestação de Serviços de Informática e Congêneres;
VIII - Treinamento em Informática.
IX - Serviço de transcrição de áudio
X - Serviço de Revisão Gramatical 
A Filial e os Escritórios têm como objetivo:
IX - Atividades de direção, apoio administrativo e de representação 
exercidas nas sedes centrais e unidades administrativas locais;
X - Prestação e Operação de Serviços Telemáticos e Informativos, 
Administrativos e de Consultoria, inclusive aqueles vinculados à Internet;
XI - Representação e Comercialização, Instalação e Manutenção de 
Produtos Eletroeletrônicos, de informática, Telecomunicação Analógica e 
Digital, Próprios ou Integrados com Produtos de Terceiros, abrangendo 
‘Software’ e ‘Hardware’.
Art. 4º - A Companhia iniciou suas atividades em 01/09/77 por sua 
antecessora DÍGITRO - SERVIÇOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS 
LTDA, posteriormente DÍGITRO - SISTEMAS ELETRÔNICOS 
LTDA., DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA, e atualmente sendo DÍGITRO 
TECNOLOGIA S.A., e tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º - O capital social é de R$ 20.500.000,00 (vinte milhões e 
quinhentos mil reais), dividido em 20.500.000 (vinte milhões e quintas 
mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
por ação, totalmente subscrito e integralizado.
§ 1º - Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da 
Assembleia Geral, segundo os direitos e privilégios próprios estabelecidos 
por lei e nos estatutos para a sua espécie e terá, ainda, as seguintes 
vantagens:   (a) fazer jus ao dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n° 6.404/76;   
(b) ser conversível em ação preferencial de classe “A”, a qualquer tempo, 
à vontade de seu titular, respeitado o limite estabelecido no § 2°, do artigo 
15 da Lei n° 6.404/76.
§ 2º - Às ações preferenciais de classe “A”, acaso existentes, são 
atribuídos os seguintes direitos e vantagens:   (a) fazem jus ao dividendo 
no mínimo 10% (dez por cento) superior ao dividendo atribuído às ações 
ordinárias, apurado nos termos do artigo 202 da Lei n°6.404/76;   (b) têm 
prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da sociedade.
§ 3º - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas 
terão o direito de preferência para subscrição de novas ações do capital 
social.   Para o exercício de seu direito de preferência os acionistas 
terão um prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata da 
Assembleia Geral que deliberar a respeito do aumento de capital.
§ 4º - O valor das ações a serem subscritas será apurado mediante 
avaliação a ser realizada por empresa independente de renome nacional, 
nos termos do art. 45, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76, respeitado o critério 
estabelecido no artigo 9º deste estatuto.
§ 5º - O acionista que pretender subscrever as ações a que tem direito 
deverá manifestar-se por escrito, por meio de carta encaminhada ao 
Presidente da Companhia, até o término do prazo para exercício do 
direito de preferência.
§ 6º - Se alguns acionistas não subscreverem as ações às quais tinham 
direito a título irredutível, as ações assim tornadas disponíveis serão 
rateadas aos acionistas que solicitarem reserva de sobras no boletim de 
subscrição, na proporção dos valores subscritos.
Art. 6º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas 
representativas das ações, que serão assinadas obrigatoriamente pelo 
Presidente e por mais um Diretor.   Todas as despesas de desdobramento 
ou substituição de títulos ou certificados correrão por conta dos acionistas 
interessados.
Parágrafo único – A Companhia poderá contratar com instituições 
financeiras a escrituração e guarda de registros e transferências de ações 
e emissão de certificados.
Art. 7º - Por deliberação da Assembleia Geral dos acionistas, poderão 
ser criadas a qualquer tempo, novas espécies ou classes de ações, 
ou aumentadas as espécies e as classes já existentes, sendo o total 
de ações preferenciais, sem direito a voto, após o aumento de capital, 
limitado a ½ (metade) do capital social.
§ 1º - Ocorrendo a criação de ações preferenciais, as mesmas terão 
direito a voto nas Assembleias Gerais, e gozarão dos seguintes direitos 
e privilégios:
a) prioridade na distribuição de dividendos;
b) direito ao recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior do que 
o atribuído às ações ordinárias;
c) direito à participação proporcional nas bonificações decorrentes de 
incorporação de reservas ou lucros;
d) participação nos aumentos de capital, em igualdade de condições com 
os demais acionistas, e na capitalização de todas as reservas.
§ 2º - Mediante deliberação da Assembleia, a Companhia poderá 
adquirir ações de sua própria emissão, dentro dos limites legais, para 
permanência em tesouraria ou posterior revenda e/ou cancelamento.
§ 3º - As conversões de ações de uma espécie em outra ou de uma classe 
em outra, prevista no caput deste artigo, serão sempre realizadas ao par.
§ 4º - Solicitada a conversão de ações deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar 
sobre a respectiva alteração estatutária, devendo, na hipótese de pedidos 
simultâneos de conversão em ações preferenciais de classe “A” em 
montante superior ao limite máximo estabelecido no ‘§ 2º’ do ‘artigo 15’ 
da Lei n° 6.404/76, ser realizado rateio entre os acionistas pretendentes, 
na proporção das quantidades de ações apresentadas para conversão.
Art. 8º.  A ação é indivisível em relação à Companhia, não podendo ser 
vendida, por qualquer dos acionistas, sem antes ofertá-las em primeiro 
lugar à Companhia, e, posteriormente, caso não haja interesse desta, aos 
demais acionistas, em igualdade de condições, e respeitado o percentual 
de participação de cada acionista no capital social.
§ 1º - A oferta será realizada por meio de notificação enviada à 
Companhia, dirigida ao seu Presidente, que convocará uma Assembleia 
Geral Extraordinária, a se realizar em um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, para deliberar sobre o interesse da companhia na compra das 
ações.
§ 2º - Não havendo interesse da Companhia na compra das ações, 
terão os acionistas, independente de intimação, prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, contado da data em que foi realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária, para manifestarem-se acerca do exercício do direito de 
preferência, podendo, inclusive, cedê-lo a terceiros, desde que dado 
direito de preferência aos demais acionistas.
§ 3º - Na hipótese do parágrafo segundo o Presidente da Companhia 
convocará Assembleia Geral para o último dia do prazo acima 
mencionado, sendo que a manifestação acerca do exercício ou não 
do direito de preferência pelos acionistas deverá ocorrer na própria 
Assembleia.
§ 4º - O acionista que pretender ceder o direito de preferência deverá, 

antes, ofertar aos demais acionistas, em igualdade de condições, e 
respeitado o percentual de participação de cada acionista no capital 
social.   A oferta será realizada a todos os acionistas presentes, ou 
representado por procurador com poderes específicos para este fim, na 
Assembleia descrita no parágrafo anterior.   Neste caso, o exercício do 
direito de preferência deverá ser manifestado de imediato, sob pena de 
decadência do mesmo.
Art. 9º.  Poderá o acionista dissidente, nas hipóteses previstas no art. 137 
da Lei 6.404/76, retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor 
de suas ações, que será apurado mediante avaliação a ser realizada por 
empresa independente, de renome nacional, nos termos do art. 45, §§ 3º 
e 4º da referida Lei.   O valor das ações e quotas das sociedades em que 
a Companhia participe como sócia serão igualmente apurados da forma 
acima descrita.   Referida avaliação deverá observar o valor patrimonial 
devidamente ajustado pelo valor real de mercado dos bens móveis e 
imóveis da Companhia e das sociedades por ela controladas.
Parágrafo único – O pagamento do reembolso será efetuado em até 
sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizado 
pela variação do índice da poupança.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 10 - São órgãos da Companhia:
I - a Assembleia Geral dos Acionistas
II - o Conselho de Administração
III - a Diretoria
IV - o Conselho Fiscal

SEÇÃO I
DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS ACIONISTAS

Art. 11 – A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com 
poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto 
social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao 
desenvolvimento da Companhia.
Art. 12 - Compete privativamente à Assembleia Geral:
I – reformar o Estatuto Social;
II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de 
Administração e os membros do Conselho Fiscal;
III – fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;
IV – tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
V – autorizar a emissão de debêntures e de debêntures conversíveis em 
ações ou vendê-las, se em tesouraria, bem como autorizar a venda de 
debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de 
empresas controladas;
VI – autorizar a emissão de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
VII – deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da 
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e 
julgar-lhes as contas;
VIII – autorizar a alienação ou permuta, no todo ou em parte, das ações 
ou cotas de sociedade em que participe como sócia, acionista ou cotista, 
bem como a alienação ou permuta de ações da própria Companhia 
mantidas em tesouraria;
IX – autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, para efeito 
de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
X – autorizar aquisição de participação em outras sociedades;
XI – deliberar sobre o aumento do capital social da companhia nos 
casos de emissão, distribuição e subscrição de ações dentro do limite 
autorizado no estatuto, se for o caso;
XII – fixar o voto a ser dado pela Companhia nas Assembleias Gerais 
e reuniões das Sociedades em que participe como sócia, acionista ou 
cotista, inclusive aprovando a escolha dos administradores e conselheiros 
de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto da 
Companhia;
XIII – autorizar a renúncia a direitos de subscrição de ações, debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão de sociedades 
controladas ou coligadas;
§ 1º - É necessário a aprovação de no mínimo dois terços das ações com 
direito a voto para deliberação sobre as matérias constantes dos incisos 
I, V, VI, VIII, X e XI deste artigo.
§ 2º - As matérias constantes do inciso XII deste artigo serão deliberadas 
com número de votos mínimos correspondentes ao percentual exigido 
pela sociedade a que o voto se destina, em relação à matéria objeto da 
votação, salvo previsão em contrário.
§ 3º - A renúncia ou destituição de qualquer membro do Conselho de 
Administração implicará em nova eleição para preenchimento do 
cargo vago, a ser realizada na primeira assembleia geral seguinte ou, 
especialmente convocada com essa finalidade, se assim entender o 
próprio Conselho de Administração.
§ 4º - É necessário a aprovação de no mínimo dois terços das ações 
com direito a voto para aprovar aumento de capital das sociedades por 
ela controladas ou coligadas, mesmo estando dentro do limite autorizado 
no estatuto.   Este procedimento também será necessário para criação 
e emissão de debêntures conversíveis em ações, partes beneficiárias e 
bônus de subscrição, quando for o caso.
Art. 13 - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de 
Administração, cabendo ao seu Presidente consubstanciar o respectivo 
ato, podendo ser convocada na forma prevista no parágrafo único do 
artigo 123 da Lei 6.404/76.
Parágrafo único - Nas hipóteses do artigo 136 da Lei 6.404/76, a 
primeira convocação da Assembleia Geral será feita com 30 (trinta) dias 
de antecedência, no mínimo, e com antecedência mínima de 08 (oito) 
dias, em segunda convocação.
Art. 14 - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho 
de Administração ou por um procurador expressamente por ele 
designado, com poderes específicos, o qual procederá à eleição de quem 
irá presidi-la, cabendo ao eleito designar o secretário, que poderá ser 
acionista ou não.
§ 1º. Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de 
Administração e, não estando presente o procurador por ele designado, 
a Assembleia Geral será instalada pelo acionista com maior número 
de ações e, em caso de empate, pelo acionista mais velho presente, 
conforme estabelece o “Parágrafo único do Artigo 13”.
Art. 15 - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada 
ata, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, 
que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações 
tomadas.
§ 1º - A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive 
dissidências e protestos.
Art. 16 - Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes 
ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, 
ordinariamente, para:
I – tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras;
II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos;
III – eleger os membros do Conselho de Administração e o Conselho 
Fiscal, quando for o caso;
IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social.
Art. 17 - A Assembleia Geral se reunirá, extraordinariamente, sempre que 
os interesses da Companhia assim o exigirem, podendo ser convocada 
concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária.

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

SEÇÃO I
NORMAS GERAIS

Art. 18. A administração da Companhia é exercida pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria.
§ 1º - O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, 
exerce a administração superior da Companhia.
§ 2º - A Diretoria é o órgão de representação e executivo de administração 
da Companhia, atuando, cada um de seus membros, segundo a 
respectiva competência, observadas as limitações estabelecidas nos 
artigos 12, 24 e 32 deste Estatuto.
§ 3º - As atribuições e poderes conferidos por lei a cada um dos órgãos da 
administração não podem ser outorgados a outro órgão.
§ 4º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ficam 
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.
Art. 19.  Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no 
Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.
Art. 20.  No ato da posse, os administradores da Companhia firmarão, 
além do termo de posse, declaração através da qual aderirão aos termos 
do código de ética da Companhia e do manual de política de divulgação 
e uso de informações contábeis da Companhia.
Art. 21.  Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros 
previstos em lei, dar-se-á a vacância do cargo quando o Conselheiro 
deixar de assinar o termo de investidura no prazo de 30 (trinta) dias da 
eleição ou deixar de comparecer a 4 (quatro) reuniões consecutivas ou 8 
(oito) reuniões alternadas, durante o prazo do mandato, sem justa causa, 

a juízo do próprio conselho.
§ 1º - A renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação 
escrita ao órgão a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a 
partir desse momento, perante a Companhia e, perante terceiros, após 
o arquivamento do documento de renúncia no registro do comércio e sua 
publicação.
Art. 22.  É de 2 (dois) anos o mandato dos Diretores e de 3 (três) anos o 
mandato dos Conselheiros, permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Elege-se o mês de maio do ano eleitoral o marco 
para a escolha dos administradores. Assim sendo, poderá haver mandato 
de algum administrador nomeado posteriormente à data fixada ser inferior 
à vigência total do mandato. 
Parágrafo Segundo – Os mandatos dos administradores reputam-se 
prorrogados até a posse de seus sucessores eleitos.
Art. 23 - Pelos serviços que prestarem à Sociedade, perceberão:
I - Os membros do Conselho de Administração: “jeton” por participação 
em cada uma das reuniões ordinárias mensais e extraordinárias ou “pro 
labore”;
II - Os membros da Diretoria: “pró-labore” ou “salário”.
§ 1º - Os valores dos “jetons” ou “pro labore” atribuídos aos membros do 
Conselho de Administração serão fixados em Assembleia Geral, e serão 
de igual valor para todos.
§ 2º - Os valores dos “pró-labores” atribuídos aos membros da Diretoria, 
excetuado o do Presidente, serão propostos pelo próprio Presidente, e 
homologados/definidos periodicamente pelo Conselho de Administração, 
podendo ser diferentes para cada um dos Diretores.
§ 3º - A Assembleia Geral poderá definir o pagamento de “pró-labore” 
por tempo determinado para membros do Conselho de Administração 
que vierem a executar ações e trabalhos em favor da Companhia de 
frequência muito superior àquelas normais a tal órgão.
§ 4º - A Assembleia Geral poderá definir a participação dos Diretores e 
Conselheiros em “programas de bonificação” instituídos especialmente 
para os executivos da Companhia.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 24. Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de 
Administração:
I - estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios 
da Sociedade;
II - eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Sociedade, 
inclusive o Presidente, fixando-lhes as atribuições, remunerações e 
os limites de autoridade específicos, observadas as disposições deste 
Estatuto, bem como aprovar a atribuição de novas funções aos Diretores 
e qualquer alteração na composição e nas atribuições dos membros da 
Diretoria;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros 
e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV – autorizar compra, venda e oneração de imóveis;
V – fixar o valor máximo da obrigação dentro do qual os Diretores 
poderão prestar garantias pela Companhia em relação a obrigações 
de sociedades controladas;   e autorizar a prestação de garantias pela 
Companhia em relação a obrigações de sociedades controladas cujo 
valor seja superior ao limite autorizado;
VI – escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;
VII – fixar o valor máximo dentro do qual os Diretores poderão realizar a 
transação ou acordo em processos administrativos ou judiciais, ações ou 
litígios relacionados à Companhia;   e autorizar a realização de transação 
ou acordo em processos administrativos ou judiciais, ações ou litígios 
relacionados à Companhia cujo valor seja superior ao limite autorizado;
VIII – executar outras atividades que lhe sejam delegadas pela 
Assembleia Geral;
IX – resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições 
que a Lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.
X - convocar Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente 
ou necessário;
XI - manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício;
XII - submeter à Assembleia Geral, a destinação a ser dada ao 
lucro líquido do exercício da Sociedade;
XIII -  autorizar a compra de ações da Sociedade, para sua 
permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das 
disposições regulamentares em vigor;
XIV -  deliberar sobre a criação e extinção de filiais, agências e 
escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional ou 
no exterior;
XV - Definir o processo sucessório dos membros da Diretoria.
XVI - Aprovar o planejamento estratégico, bem como os planejamentos 
de longo prazo e anuais da Sociedade;
XVII - Estabelecer critérios para o controle do desempenho empresarial 
da Sociedade;
XVIII - Aprovar alterações relevantes na estrutura organizacional da 
Sociedade, necessárias ao suporte às estratégias definidas;
XIX - Fortalecer e zelar pela imagem institucional da Sociedade;
Parágrafo único - É necessário a aprovação de no mínimo dois terços 
dos membros do Conselho de Administração para deliberação sobre as 
matérias constantes dos incisos IV e V deste artigo.
Art. 25. O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 
(três) e no máximo 5 (cinco) membros, eleitos pela assembleia-geral e 
por ela destituíveis a qualquer tempo.
Art. 26. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela 
Assembleia Geral que escolherá, dentre eles, o Presidente do próprio 
Conselho de Administração.
§ 1º - Ao Presidente do Conselho de Administração, em especial, caberá:
I - Estabelecer objetivos e programas do Conselho;
II - Organizar e coordenar as reuniões do Órgão, presidindo-as;
III - Coordenar e supervisionar as atividades dos demais Conselheiros, 
atribuindo-lhes responsabilidades e prazos;
IV - Monitorar o processo de avaliação do Conselho;
V - Assegurar-se de que os Conselheiros recebam informações completas 
e tempestivas para o exercício de seus mandatos;
§ 2º - No caso de morte, incapacidade ou renúncia do Presidente do 
Conselho de Administração, deverá o Conselho de Administração 
nomear um substituto, a título provisório, e convocar Assembleia Geral 
Extraordinária, em um prazo máximo de 15 dias em primeira convocação 
e de 10 dias em segunda convocação, para eleição do seu novo 
Presidente efetivo.
Art. 27. O Conselho de Administração se reúne ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente mediante convocação feita por seu 
Presidente, ou por quaisquer 2 (dois) Conselheiros, ou pelo Presidente 
da Companhia.
§ 1º - As convocações extraordinárias se fazem por carta ou mensagem 
eletrônica (e-mail), com antecedência mínima de 3 (três) dias, a critério do 
Presidente do Conselho de Administração, devendo a convocação conter 
local, dia,  hora e ordem do dia da reunião.  
§ 2º - O Presidente do Conselho de Administração poderá convidar para 
participar das reuniões do órgão qualquer membro da Diretoria, outros 
executivos da Companhia, assim como terceiros que possam contribuir 
com opiniões ou recomendações relacionadas às matérias a serem 
deliberadas pelo Conselho de Administração.   Os indivíduos convidados 
a participar das reuniões do Conselho de Administração não terão direito 
de voto.
§ 3º - Os Conselheiros se comprometem a praticar todos os atos 
exigidos em razão do exercício da função, comprometendo-se a entregar 
documentação solicitada pela Companhia, instituições financeiras, etc. 
e a assinar quaisquer documentos necessários ao bom andamento dos 
negócios sociais.
Art. 28.  O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, 
presente a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente do 
Conselho, no caso de empate, além do seu voto, o voto adicional de 
desempate.
Parágrafo único - Em qualquer hipótese, das reuniões do Conselho 
de Administração serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos 
presentes.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA

Art. 29.  A Diretoria será composta por 5 (cinco) membros, sendo 1 
(um) Presidente, 4 (quatro) Diretores, pessoas naturais, acionistas ou 
não, para tratar dos negócios sociais e a prática dos atos necessários 
ao funcionamento regular da Companhia, representando-a nas suas 
relações com terceiros, em juízo ou fora dele.
§ 1º - O Presidente será eleito pelo Conselho de Administração e poderá 
ser por ele destituído a qualquer tempo.
§ 2º - O Conselho de Administração deverá homologar os demais 
Diretores, escolhidos pelo Presidente, com direito de vetar qualquer dos 
membros.
§ 3º - O Diretor permanecerá no desempenho de suas funções até a 
posse de seu substituto, sendo dispensado de apresentar caução.

Art. 30 – A Diretoria terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere 
para assegurar o funcionamento regular da Companhia, podendo assumir 
obrigações em nome desta, contrair empréstimos e/ou financiamentos, 
podendo dar as garantias necessárias.
Art. 31. Compete a Diretoria:
I - todos os poderes de administração da sociedade, obedecendo e 
fazendo obedecer ao que determinam os estatutos, as Assembleias 
Gerais e o Conselho de Administração;
II - propor ao Conselho de Administração e a Assembleia Geral, planos 
para o desenvolvimento da companhia bem como a orientação geral dos 
negócios;
III - elaborar o relatório anual das atividades da Companhia, o balanço 
e as respectivas demonstrações financeiras, para serem submetidos à 
apreciação da Assembleia Geral dos Acionistas.
IV – elaborar relatório mensal das atividades da Companhia, o balanço 
e as respectivas demonstrações financeiras, para serem submetidos ao 
Conselho de Administração;
V – assinar ações, certificados, cautelas, recursos ou declarações de 
qualquer espécie e demais títulos representativos do capital social;
VI – abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques;
VII – aceitar emitir e endossar duplicatas e outros títulos de crédito;
VII – assinar contratos firmados pela Companhia.
Art. 32. Os atos previstos no inciso IV, V do art. 24 e nos incisos V, VI, VII e 
VIII do art. 31 deste estatuto trarão obrigatoriamente a assinatura de dois 
membros da Diretoria, sendo um deles obrigatoriamente o Presidente.
Art. 33.  Compete ao Presidente:
I – amplos poderes de administração de modo a representar a Companhia 
em juízo e na relação com terceiros, observados as limitações previstas 
neste Estatuto e na lei;
II – constituir advogados ou procuradores com fins específicos de 
interesse da companhia;
III – praticar os demais atos pertinentes à Presidência.
IV - Coordenar a Diretoria, garantindo um trabalho harmônico dos seus 
membros;
V - Representar institucionalmente a Companhia naquilo que for de 
caráter estratégico (foco de negócios, planejamento, relações com 
instituições);
VI - Relacionar-se com o Conselho de Administração, funcionando como 
principal interlocutor da Diretoria junto ao mesmo;
Art. 34. Compete a cada um dos demais Diretores:
§ 1º - Diretor Administrativo-Financeiro
I – Coordenar as atividades administrativas da Companhia, definindo 
normas de funcionamento, responsabilizando-se pelos bens patrimoniais, 
estabelecendo métodos e procedimentos que facilitem o desenvolvimento 
de relações organizadas entre as diversas áreas da mesma, e conduzir 
todos os processos relativos aos recursos humanos da Companhia;
II - Coordenar as atividades relativas à preservação e aprimoramento da 
qualidade dos processos e produtos da Companhia;
III - o controle financeiro da Companhia mantendo sempre atualizado 
os movimentos de receitas e despesas, gerindo os recursos financeiros 
disponíveis, garantindo a sua aplicação segura e eficiente;
IV – proporcionar ao Presidente um quadro diário de disponibilidades 
para investimento;
V - exigir do departamento contábil que traga sempre atualizada a 
escrituração, permitindo assim análise sucinta do desenvolvimento da 
Companhia, garantindo o registro das informações em acordo com as 
práticas contábeis normalmente aceitas, gerando relatórios que permitam 
um perfeito acompanhamento da evolução da Companhia pela Diretoria, 
pelo Conselho de Administração e pelos Sócios, além de incentivar a 
utilização da contabilidade como ferramenta de gestão;
VI – igualmente trazer atualizadas a relação de devedores e credores de 
modo a permitir que não haja atrasos em recebimentos ou pagamentos;
VII – coordenar o atendimento aos acionistas, mantendo atualizados 
todos os seus registros;
VIII – providenciar a organização e equipamento do departamento 
contábil para que o mesmo possa atender às solicitações e manter as 
escriturações contábeis e fiscais rigorosamente em dia;
IX – submeter ao Presidente as necessidades de sua área para o perfeito 
atendimento às suas atribuições;
X – Planejar e executar o Orçamento Anual, em consonância com as 
diretrizes estabelecidas no PLANED (Planejamento Estratégico da 
DÍGITRO) de cada período;
XI - Coordenar as atividades relativas à administração financeira dos 
contratos estabelecidos com os clientes, inclusive aquelas que apontem 
para desdobramentos jurídicos;
XII - outras atribuições que lhe forem designadas pelo Presidente ou 
órgãos superiores da Companhia;
XIII - Representar institucionalmente a Companhia, naquilo que for do 
âmbito específico de sua área de atuação.
§ 2º - Diretor de Relações com Mercado
I - Definir as estratégias e gerir todas as atividades de logística e apoio 
à comercialização de produtos destinados aos mercados em que a 
Companhia atua, ou em que venha a atuar;
II - Disponibilizar apoio aos clientes para projetos ‘customizados’ e editais, 
incluindo a necessária interação com áreas técnicas envolvidas;
III - Elaborar, acompanhar e definir os padrões das propostas comerciais;
IV - Gerir contratos de fornecimento estabelecidos pela área comercial;
V - Elaborar relatórios que possibilitem a monitoração e análise dos 
negócios pela Diretoria;
VI - Representar institucionalmente a Companhia, naquilo que for do 
âmbito específico de sua área de atuação.
§ 3º - Diretor de Tecnologia
I - Gerir os processos de desenvolvimento de ‘hardware’ e ‘software’ dos 
produtos e sistemas criados pela Companhia;
II - Definir técnicas, projetar sistemas e circuitos, testá-los e responder 
pela garantia dos equipamentos comercializados pela Sociedade;
III - Administrar as equipes de desenvolvimento de ‘softwares aplicativos’ 
para os diversos segmentos de mercado, definindo interfaces e 
integração com outros sistemas;
IV - Coordenar as equipes de pesquisa e desenvolvimento;
V - Gerir os processos de testes, homologações – tanto junto a instituições 
credenciadas, no Brasil e no exterior, como junto a clientes especiais - e 
de validação dos produtos e sistemas elaborados pela Companhia;
VI - Representar institucionalmente a Companhia, naquilo que for do 
âmbito específico de sua área de atuação.
§ 4º - Diretor de Operações
I - Elaborar projetos e propostas técnicas para as necessidades 
apresentadas pelas equipes de negócios;
II - Subsidiar o desenvolvimento de projetos através de consultoria 
técnica e contatos diretos com as partes envolvidas;
III - Elaborar as estruturas documentais associadas aos processos 
produtivos;
IV - Administrar os serviços de suporte, assistência técnica e treinamentos 
internos e externos;
V - Representar institucionalmente a Companhia, naquilo que for do 
âmbito específico de sua área de atuação.
Art. 35.  A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente 
ao disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável, sendo vedado 
a seus integrantes, em conjunto ou isoladamente, a prática de atos 
estranhos aos objetivos sociais da Companhia.
§ 1º - A Companhia será representada na prática de todo e qualquer ato 
necessário ao seu funcionamento regular, e que envolva obrigações de 
responsabilidade, pelo Presidente.
§ 2º - A Diretoria poderá, a qualquer tempo, constituir um ou mais 
procuradores para fins específicos, devendo ser especificados os atos 
de operações que poderão praticar e a duração de mandato, que não 
poderá ser superior a 1 (um) ano, exceto o judicial que poderá ser por 
prazo indeterminado.
§ 3º - A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos 
membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste Artigo, nos 
casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação 
de depoimento pessoal.
§ 4º - Compete à Diretoria cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e 
a legislação em vigor, praticar todos os atos necessários à consecução 
do objeto social, representar a Companhia, ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, respeitadas as limitações previstas neste estatuto e 
na legislação vigente.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 36.  O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização dos atos da 
administração da Companhia e de informação aos acionistas, e 
funcionará somente no exercício em que for solicitado de acordo com o 
que preceitua o Art. 161 da Lei nº. 6.404/76.
§ único – o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos 
os quais terão iguais números de suplentes, acionistas ou não, com 
titulação de nível superior (Contabilistas, Administradores, Economistas, 
Advogados).
Art. 37. A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal determinará o 
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