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FATO RELEVANTE 

 

Reestruturação da Alta Administração da Companhia 

 
O GRUPO MATEUS S.A. (“Companhia” ou “Grupo Mateus”), em observância ao disposto no 

artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 

das S.A.”) e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial na 

Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado 

em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração aprovou a 

reestruturação da composição da alta administração da Companhia. 

 

Conforme aprovado pelo Conselho de Administração, a Diretoria Estatutária passará pelas 

seguintes alterações:  

 

i) o Sr. Jesuíno Martins Borges Filho, assumirá a posição de CEO (Diretor Presidente); 
 

ii) o Sr. Tulio José Pitol de Queiroz assumirá a posição de Vice-Presidente de Finanças 
e Diretor de Relações com Investidores a partir de 22 de agosto de 2022; 

 

 

Sobre a alteração na posição de CEO, o Sr. Ilson Mateus comenta: “O Jesuíno vem se preparando 
para esse momento há dez anos. Passou por vários setores da empresa, desempenhando 
sempre um papel muito importante na história do Grupo. Sua promoção sinaliza a continuidade 
dos negócios e da Cultura da Companhia.” 
 
Sobre a chegada do Sr. Tulio, Sr. Ilson Mateus complementa: “Estamos discutindo a posição de 
VP de Finanças há algum tempo. Decidimos trazer um profissional renomado depois de uma 
profunda pesquisa no mercado. Decidimos pelo Tulio pois claramente se identifica muito com o 
nosso jeito de pensar e de fazer as coisas. Vai desempenhar um papel fundamental nesta nova 
fase da Empresa.” 
 

O novo CEO da Companhia, Sr. Jesuíno Martins Borges Filho, iniciou sua carreira profissional 
dentro do Grupo Mateus em 1997, tendo atuado em diversos cargos de gerência e diretoria 
desde então, detendo vasto conhecimento dos negócios do Grupo Mateus e do processo de 
crescimento consolidado nos últimos anos. Atualmente, o Sr. Jesuíno acumulava os cargos de 
Presidente do Conselho de Administração e VP Comercial e de Operações. 
 
 
Com quase 20 anos de experiência no setor de varejo, o Sr. Tulio Queiroz possui amplo 
conhecimento sobre temas como Metodologia de Gestão, Estrutura de Capital, Governança, 
Produtos e Serviços Financeiros, entre outros. É Formado em Administração de Empresas pela 
Fundação pela Getúlio Vargas (EAESP), com MBA pela FIA. Antes de se juntar à Companhia, 



 

atuou como Diretor Executivo Financeiro e de Gestão (CFO) do Grupo Guararapes-Riachuelo, 
acumulando também a função de Diretor de Relações com Investidores (DRI) e a posição de 
Diretor Presidente da Midway Financeira. 
 

Adicionalmente, o Conselho de Administração também aprovou a proposta de indicação do 
atual Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ilson Mateus 
Rodrigues, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Ilson Mateus 
Rodrigues Junior, conselheiro, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 
Vale mencionar que o Sr. Jesuíno deixará o cargo de Presidente do Conselho de Administração, 
permanecendo, como membro efetivo desse órgão.  
 
Considerando a competência atribuída pelo Estatuto Social para deliberar sobre a alteração dos 
integrantes desses cargos, a administração da Companhia irá oportunamente convocar 
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a respeito dessa proposta aprovada pelo 
Conselho.  
 
Com relação à transição do Sr. Ilson Mateus, fundador do Grupo, para a posição de Presidente 
do Conselho de Administração, o Sr Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior, membro do 
conselho de administração da Companhia, comenta: “Esse momento representa um passo 
importante na evolução da Governança da Companhia. O Ilson irá catalisar o processo criativo 
e estratégico da organização. Ele trouxe o Grupo até aqui durante os últimos 35 anos e agora 
precisa pensar nos 35 anos seguintes.” 

 
A administração da Companhia reitera que está providenciando a convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração dos cargos de Presidente e Vice-Presidente 
do Conselho de Administração, consolidando a transição do seu quadro nos termos acima. A 
documentação referente à Assembleia Geral Extraordinária será divulgada, nos termos da 
regulamentação aplicável, por meio do site da CVM e de relações com investidores da 
Companhia. 
 
Por fim, a Companhia esclarece que o Sr. José Morgado Filho cumprirá seu mandato, com 
término previsto para 13 de agosto de 2022, e permanecerá como DRI até o dia 22 de agosto de 
2022. 

 
São Luís, 12 de agosto de 2022. 

 
José Morgado Filho 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
 


