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BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 
 (subsidiária integral do Banco do Brasil S.A.) 

 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2013 

 

 

I. DATA, HORA E LOCAL:  Em 28 de março de 2013 às 20 horas, na sede social da BB 
Seguridade Participações S.A. , CNPJ 17.344.597/0001-94; NIRE: 5330001458-2, situada 
no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, sala 04, 
Brasília (DF) (“Companhia”). 
 

II. MESA: Presidente: Marcelo Augusto Dutra Labuto  
  Secretário: Luiz Cláudio  Ligabue  
 

III. PRESENÇA:  BANCO DO BRASIL S.A., único acionista, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quadra 1, Bloco G, 20º andar (parte), Edifício Sede III, Asa Sul - Brasília (DF), inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, com os atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Distrito Federal sob NIRE 5330000063-8 (“BB ”), representado pelo seu Vice-
Presidente Alexandre Corrêa Abreu. Presente, também, o Sr. Adriano Meira Ricci, membro 
do Conselho Fiscal da BB Seguridade. 
 

IV. CONVOCAÇÃO:  Dispensada, na forma do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do acionista representante da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no Livro de 
Presença de Acionistas. 
 

V. ORDEM DO DIA:  Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação do montante 
global da remuneração dos administradores da Companhia para o período de março de 
2013 a março de 2014; (ii)  o desdobramento da totalidade das ações representativas do 
capital social da Companhia, na proporção de uma atual ação ordinária para 
4,25021954562191 novas ações ordinárias; (iii)  a reforma do Estatuto Social da 
Companhia, com a finalidade de (a) alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social em 
virtude do desdobramento de ações constante no item ‘ii’ acima; (b) alterar o artigo 7º do 
Estatuto Social para incluir disposição sobre capital autorizado; (c) alterar o inciso “vi” do 
artigo 11 do Estatuto Social, para contemplar outras formas de aumento de capital, bem 
como a possibilidade de redução do capital social; (d) alterar o parágrafo 8º, inciso “I”, do 
artigo 12 do Estatuto Social, em consonância com as melhores práticas de governança 
corporativa; (e) alterar o artigo 14 do Estatuto Social para excluir seu parágrafo 2º, tendo em 
vista que tal disposição encontra-se prevista no artigo 40 do Estatuto Social; (f) alterar o 
caput do artigo 18 do Estatuto Social para correção formal; (g) alterar o inciso “j” do artigo 
22 do Estatuto Social da Companhia como consequência da proposta de alteração do artigo 
7º constante do item “c” acima; (h) alterar o inciso “l” do artigo 22 do Estatuto Social para 
correção formal; (i) incluir o inciso “m” ao artigo 22 do Estatuto Social para estabelecer 
como competência do Conselho de Administração a aprovação da indicação de titular da 
auditoria interna e avaliação dos motivos de sua destituição; (j) alterar o inciso “q” do artigo 
22 do Estatuto Social para ajuste de remissão; (k) incluir os itens “vii” e “viii” no Parágrafo 1º 
do artigo 25 do Estatuto Social para estabelecer como competência do Diretor-Presidente 
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indicar o titular da auditoria interna e admitir, promover, reclassificar, designar, licenciar, 
transferir, remover, punir, demitir e dispensar empregados; (l) excluir o artigo 28 do Estatuto 
Social, visto que tal disposição encontra-se prevista no artigo 25 do Estatuto Social; (m) 
alteração da alínea “a” do artigo 29 do Estatuto Social, com exclusão da menção ao inciso 
“g”, por se tratar de competência de criar comitês, o que pode conflitar com interesses da 
Diretoria, e inclusão de menção ao inciso “w”, que trata de oferta pública de aquisição de 
ações de emissão da Companhia; (n) excluir o artigo 37 do Estatuto Social tendo em vista 
que, não obstante ser um órgão colegiado, os membros do conselho fiscal também 
possuem poder de atuação individual; e (iv)  a consolidação o Estatuto Social da 
Companhia. 

VI. DELIBERAÇÕES: após exame e discussão, o acionista aprovou: 

(i) a fixação em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do montante global de 
remuneração dos administradores da Companhia para o período de março de 2013 a 
março de 2014, sendo que a distribuição da remuneração, no limite máximo ora 
aprovado, entre os membros da administração da Companhia, será deliberada nos 
termos do Estatuto Social e estará sujeita à aprovação do detalhamento dos valores 
que a integram pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas 
Estatais (DEST), que integra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

(ii) o desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de uma 
ação ordinária para 4,25021954562191 ações da mesma espécie, pelo qual as 
470.563.927 (quatrocentos e setenta milhões, quinhentas e sessenta e três mil, 
novecentas e vinte e sete) ações ordinárias que atualmente compõem o capital social 
da Companhia serão desdobradas em 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações 
ordinárias. As ações resultantes desse desdobramento terão os mesmos direitos e 
vantagens das demais ações ordinárias e serão atribuídas ao único acionista da 
Companhia, desprezando-se a fração de ação;  

(iii) (a) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em 
decorrência do desdobramento das ações de emissão da Companhia aprovado nos 
termos do item ‘ii’ acima, passando o caput do referido artigo a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 5.646.767.124,93 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e seis 
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e 
três centavos), dividido em 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal.”; (b) a alteração do artigo 7º do 
Estatuto Social da Companhia, para permitir que a Companhia, independentemente 
de reforma estatutária, por deliberação da Assembleia Geral e nas condições 
determinadas por aquele órgão, aumente o capital social até o limite de R$ 
12.000.000.000,00 (doze bilhões), mediante a emissão de ações ordinárias, 
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, passando o referido 
artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º A Companhia poderá, 
independentemente de reforma estatutária, por deliberação da Assembleia Geral e 
nas condições determinadas por aquele órgão, aumentar o capital social até o limite 
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de R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões), mediante a emissão de ações ordinárias, 
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, concedendo-se aos 
acionistas preferência para subscrição do aumento de capital, na proporção do 
número de ações que possuírem. Parágrafo Único  A critério da Assembleia Geral 
da Companhia, as emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações 
ordinárias e bônus de subscrição, nos termos da lei e até o limite do capital 
autorizado, para venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública, ou permuta de 
ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a 
observância do direito de preferência aos antigos acionistas, ou com redução do 
prazo para o exercício desse direito, nos termos da lei e deste Estatuto Social”; (c) a 
alteração do inciso “vi” do artigo 11 do Estatuto Social, para contemplar outras 
formas de aumento de capital, bem como a possibilidade de redução do capital 
social, passando o referido inciso a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 11  Sem 
prejuízo das demais atribuições previstas em lei, compete à Assembleia Geral 
deliberar a respeito de: (...) (vi) alteração do capital social da Companhia, inclusive 
aumento mediante a subscrição de novas ações, estabelecendo as condições da 
sua emissão, inclusive preço, prazo e forma de integralização”; (d) a alteração do 
parágrafo 8º, inciso “I”, do artigo 12 do Estatuto Social, em consonância com as 
melhores práticas de governança corporativa, passando o referido inciso a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 12  A Companhia será administrada por um 
Conselho de Administração e por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei 
e de acordo com o presente Estatuto Social, e contará com um órgão de auditoria 
interno subordinado hierarquicamente ao Conselho de Administração. (...) Parágrafo 
8º Perderá o cargo: I – salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o membro do 
Conselho de Administração que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a 
duas reuniões ordinárias consecutivas ou a três reuniões ordinárias alternadas 
durante o período de um ano; ou (...)”; (e) a alteração do artigo 14 do Estatuto Social 
para excluir seu parágrafo 2º, tendo em vista que tal disposição encontra-se prevista 
no artigo 40 do Estatuto Social, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 14  A remuneração global ou individual do Conselho de 
Administração e dos Diretores será anualmente fixada pela Assembleia Geral. 
Parágrafo Único  No caso da Assembleia Geral fixar a remuneração global, caberá 
ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição entre os 
órgãos da Administração da Companhia.”; (f) a alteração do caput do artigo 18 do 
Estatuto Social para correção formal, passando o referido artigo a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 18  As reuniões do Conselho de Administração poderão 
ser requisitadas por qualquer de seus membros e deverão ser convocadas por seu 
Presidente ou Vice-Presidente. A convocação será realizada por notificação escrita 
entregue por carta, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a 
comprovação de seu recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
corridos e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter 
de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas 
sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os 
demais integrantes do Conselho de Administração”; (g) a alteração do artigo 22, 
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inciso “j”, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da aprovação de 
alteração do artigo 7º constante do item “iii.b” acima, passando o referido inciso a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22  Compete ao Conselho de Administração: 
(...) j) propor à Assembleia Geral a emissão de ações, debêntures conversíveis ou 
bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, bem como deliberar 
sobre o preço de emissão, a forma de subscrição e pagamento, o término e a forma 
para o exercício dos direitos de preferência e outras condições relativas a essas 
emissões”; (h) a alteração do inciso “l” do artigo 22 do Estatuto Social para correção 
formal, passando o referido inciso a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22  
Compete ao Conselho de Administração: (...) l) autorizar a aquisição pela 
Companhia de ações de sua emissão para manutenção em tesouraria e posterior 
cancelamento ou alienação”; (i) a inclusão do inciso “m” no artigo 22 do Estatuto 
Social para estabelecer como competência do Conselho de Administração a 
aprovação da indicação de titular da auditoria interna e avaliação dos motivos de sua 
destituição, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22 
Compete ao Conselho de Administração: (...) m) aprovar a indicação de titular da 
auditoria interna e avaliar os motivos de sua destituição, sem prejuízo das 
competências do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo”; 
(j) a alteração do inciso “q” do artigo 22 do Estatuto Social para ajuste de remissão, 
passando o referido inciso a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22  Compete ao 
Conselho de Administração: (...) q) autorizar a realização de atos que importem 
renúncia de direitos pela Companhia em valor agregado superior a 0,1% (um décimo 
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, de acordo com o último balanço 
aprovado, considerando o período dos 3 (três) meses anteriores ao respectivo 
negócio, com exceção aos casos de competência específica da Assembleia Geral, 
conforme disposto no art. 11 acima”; (k) adicionar os itens “vii” e “viii” ao Parágrafo 
1º do artigo 25 do Estatuto Social para incluir como competência do Diretor 
Presidente indicar o titular da auditoria interna e admitir, promover, reclassificar, 
designar, licenciar, transferir, remover, punir, demitir e dispensar empregados, 
passando o referido parágrafo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 25  
Compete à Diretoria a administração dos negócios em geral, bem como cumprir e 
fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do 
Conselho de Administração e exercer as atribuições que lhe forem definidas por 
esse Conselho e pelo Estatuto, sempre observando as boas práticas de governança 
corporativa. Parágrafo 1º Compete, privativamente, ao Diretor-Presidente ou ao seu 
substituto: (...) (vii) indicar o titular da auditoria interna, observado o disposto na 
alínea “m” do art. 22; (viii) admitir, promover, reclassificar, designar, licenciar, 
transferir, remover, punir, demitir e dispensar empregados, na forma da lei e 
observadas as disposições previstas neste Estatuto e no regimento interno (...)”; (l) a 
exclusão do artigo 28 do Estatuto Social, visto que tal disposição encontra-se 
prevista no artigo 25 do Estatuto Social, com renumeração dos artigos
subsequentes, (m) a alteração da alínea “a” do artigo 29 do Estatuto Social, com 
exclusão do inciso “g”, por se tratar de competência de criar comitês, o que pode 
conflitar com interesses da Diretoria, e inclusão do inciso “w”, que trata de oferta 
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pública de aquisição de ações de emissão da Companhia, passando a referida 
alínea a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 28  São atribuição da Diretoria 
Colegiada: (a) submeter ao Conselho de Administração, por intermédio do Diretor-
Presidente, ou por coordenador por este designado, propostas à sua deliberação, 
em especial sobre as matérias relacionadas nos incisos "c", "d", "x", "w", "bb" do 
Artigo 22 deste Estatuto Social; (...)”; (n) a exclusão do artigo 37 do Estatuto Social 
tendo em vista que, não obstante ser um órgão colegiado, os membros do conselho 
fiscal também possuem poder de atuação individual, com renumeração dos artigos 
subsequentes; e 
 
(iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar na 
forma consolidada constante no Anexo I , o qual, rubricado pelos presentes, integra 
esta ata e será arquivado na sede social e na Junta Comercial, ficando dispensada a 
sua publicação. 

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados 
os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária do acionista da BB Seguridade 
Participações S.A., da qual eu,    (Luiz Cláudio Ligabue), Secretário, 
mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. 
 
 

Brasília (DF), 28 de março de 2013. 
 
 
 

_______________________________ 
Marcelo Augusto Dutra Labuto 

Diretor-Vice-Presidente da BB Seguridade 
Presidente da Assembleia 

 
 
 

_____________________________________ 
Alexandre Corrêa Abreu 

Representante do acionista 
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