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

 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
 
I. DATA, HORA E LOCAL:  Em 31 de dezembro de 2012 às 09 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: Paulo Roberto Lopes Ricci  
  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. 
 
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:  (i) eleição dos membros para o Conselho Fiscal da Companhia; (ii)  
definição da remuneração do Conselho Fiscal; (iii)  proposta de desdobramento das ações 
ordinárias escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, (iv)  exame, discussão 
e aprovação do aumento do capital social da Companhia; (v) aprovação da forma de 
integralização do aumento do capital social; (vi)  exame, discussão e ratificação da 
nomeação da ACTO Assessoria Contábil Tributária e Operacional Ltda., com sede na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, cj. 102, Jardim Paulista (SP), CEP 01.451-001, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.760.271/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o registro 
2SP024.027/O-0 (“Empresa de Avaliação”), para preparar o laudo de avaliação dos bens a 
serem conferidos pelo BB à Companhia como integralização do capital social subscrito, se 
aprovado o aumento do capital social da Companhia (“Laudo de Avaliação”); (vii)  exame, 
discussão e aprovação do Laudo de Avaliação e, consequentemente, da integralização do 
capital social, mediante a conferência, à Companhia, dos bens indicados pelo BB; (viii) 
aprovar a alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia em razão do 
aumento de capital; (ix) ratificar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (x) 
disposição sobre remuneração da Diretoria, (xi)  utilização do Comitê de Remuneração 
único, instituído pelo Banco do Brasil S.A., em atendimento à Resolução CMN 3.921, de 
25.11.2010, e (xii)  autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos 
necessários à implementação das deliberações a serem tomadas na presente Assembleia. 
 
VI. DELIBERAÇÕES: O acionista da Companhia decidiu:  
 
(i) eleger os Membros do Conselho Fiscal, a seguir qualificados, para cumprirem o 

mandato 2012/2013, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e 
estatutárias:

 

Representantes do Tesouro Nacional indicados pelo M inistro de Estado da 
Fazenda 
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TITULAR: SÉRGIO WULFF GOBETTI , brasileiro, casado, economista, inscrito 
no CPF sob o nº 486.402.200-34, portador da Carteira de Identidade nº 
1.015.224.098, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande 
do Sul. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, 3º andar, gabinete, 
Ministério da Fazenda - Brasília (DF); 

SUPLENTE: JÚLIO CÉSAR COSTA PINTO , brasileiro, casado, graduado em 
engenharia mecânica, inscrito no CPF sob o nº 579.940.641-91, portador da 
Carteira de Identidade nº 1.395.052, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, sala 
425-c - Ministério da Fazenda - Brasília(DF); 

 

Membros indicados pelo acionista 

TITULAR: EXPEDITO AFONSO VELOSO , brasileiro, casado, economista, 
inscrito no CPF sob o nº 424.589.606-00, portador da Carteira de Identidade nº 
M-2.954.427, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
Minas Gerais. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Ed. 
Sede I, 15º andar (parte) - Brasília (DF); 
 

SUPLENTE: LACY DIAS DA SILVA, brasileiro, casado, economista, inscrito no 
CPF sob o n.º 029.456.307-53, portador da Carteira de Identidade nº 000.010, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: 
SQS 314, bloco J, aptº 606, Asa Sul - Brasília (DF); 

TITULAR:  ADRIANO MEIRA RICCI , brasileiro, casado, economista, inscrito no 
CPF sob o nº 334.550.741-20, portador da Carteira de Identidade nº 954.204, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: 
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Ed. Sede I, 15º andar, sala 04 - 
Brasília (DF); 

SUPLENTE: EUSTÁQUIO WAGNER GUIMARÃES GOMES , brasileiro, casado, 
administrador, inscrito no CPF sob o nº 009.513.746-72, portador da Carteira de 
Identidade nº 4.332, expedida pelo Conselho Regional de Administração de 
Minas Gerais. Endereço: Rua Bernardo Guimarães nº 749, Bairro Funcionários - 
Belo Horizonte (MG). 

 
(ii) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia no mesmo 

valor definido para os Conselheiros Fiscais do Banco do Brasil S.A. 
 

Após a eleição dos Conselheiros Fiscais, o Sr. Presidente informou que a sessão 
seria suspensa pelo tempo necessário à lavratura do Parecer do Conselho Fiscal sobre o 
aumento de capital da Companhia. 

Reiniciada a sessão, o acionista decidiu: 
 

(iii) Aprovar o desdobramento das ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, 
de emissão da companhia, na proporção de 83,333332 ações em substituição a 
cada ação existente. 

 
(iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante de  

R$ 5.631.767.124,93 (cinco bilhões, seiscentos e trinta e um milhões, setecentos 
e sessenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), 
mediante a emissão de novas   469.313.927 (quatrocentas e sessenta e nove 
milhões, trezentos e treze mil, novecentas e vinte sete) ações ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 12,00 (doze reais) 
cada, registrando que o Conselho Fiscal emitiu parecer sobre o assunto, 
passando a Companhia a ter como capital social a importância de  
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R$  5.646.767.124,93 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e seis milhões, 
setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte quatro reais e noventa e três 
centavos), representado pelo total de   470.563.927 (quatrocentas e setenta 
milhões, quinhentos e sessenta e três mil, novecentas e vinte sete) ações 
ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Do montante deste capital há R$ 
13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) à integralizar em até 15 
(quinze) dias. 

 
(v) que as novas 469.313.927 (quatrocentas e sessenta e nove milhões, trezentos e 

treze mil, novecentas e vinte sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, ora emitidas, no valor total de R$ 5.631.767.124,93 (cinco bilhões, 
seiscentos e trinta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte 
e quatro reais e noventa e três centavos) são totalmente subscritas e 
integralizadas pelo BB neste ato mediante conferência de: 
 
(a) 2.917.549 (duas milhões, novecentas e dezessete mil, quinhentas e quarenta 

e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas 
da totalidade do capital social da BB CORRETORA DE SEGUROS E 
ADMINISTRADORA DE BENS S.A., com sede na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Ed. Sede I, 15º andar 
(parte), CEP 70073-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.833.136/0001-39 e 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito 
Federal sob o NIRE 5330000467-6 (“BB Corretora ”), nos termos do Boletim 
de Subscrição que passa a integrar a presente Ata na forma do seu Anexo I ; 
 

(b) 466.386.378 (quatrocentas e sessenta e seis milhões, trezentas e oitenta e 
seis mil, trezentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, representativas da totalidade do capital social da BB SEGUROS 
PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no 
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, 
sala 02, inscrito no CNPJ sob o nº 11.159.426/0001-09 e com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 
5330001069-2 (“BB Seguros ”), nos termos do Boletim de Subscrição que 
passa a integrar a presente Ata na forma do seu Anexo I ; 

 
(c) 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

representativas da totalidade do capital social da BB COR PARTICIPAÇÕES 
S.A., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, 
Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, sala 03, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.345.055/0001-36 e com seus atos constitutivos arquivados 
na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5330001459-1 (“BB 
Cor ”), nos termos do Boletim de Subscrição que passa a integrar a presente 
Ata na forma do seu Anexo I . 

 
(vi) ratificar a nomeação da Empresa de Avaliação, anteriormente qualificada, cujos 

trabalhos já haviam sido concluídos antes mesmo da presente ratificação, como 
responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação dos bens a serem conferidos 
pelo BB como forma de integralização do capital social da Companhia. 
 

(vii) aprovar o Laudo de Avaliação constante do Anexo II  à presente ata, elaborado 
pela Empresa de Avaliação, o qual atribuiu o valor de: 

 
(a) R$ 35.010.584,14 (trinta e cinco milhões, dez mil, quinhentos e oitenta e 

quatro reais e quatorze centavos) à totalidade das ações detidas pelo BB no 
capital social da BB Corretora. O BB aceita o valor atribuído pelo Laudo de 
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Avaliação aos bens de sua titularidade, os quais são, neste ato, conferidos 
em integralização do aumento do capital social da Companhia por ela 
subscrito, na forma do Boletim de Subscrição constante do Anexo I  à 
presente ata; 
 

(b) R$ 5.596.636.540,79 (cinco bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões, 
seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e nove 
centavos) à totalidade das ações detidas pelo BB no capital social da BB 
Seguros. O BB aceita o valor atribuído pelo Laudo de Avaliação aos bens de 
sua titularidade, os quais são, neste ato, conferidos em integralização do 
aumento do capital social da Companhia por ela subscrito, na forma do 
Boletim de Subscrição constante do Anexo I  à presente ata; 

 
(c) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à totalidade das ações detidas pelo 

BB no capital social da BB Cor. O BB aceita o valor atribuído pelo Laudo de 
Avaliação aos bens de sua titularidade, os quais são, neste ato, conferidos 
em integralização do aumento do capital social da Companhia por ela 
subscrito, na forma do Boletim de Subscrição constante do Anexo I  à 
presente ata; 

 
(viii) aprovar alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão das 

deliberações tomadas, que passará a vigorar com a redação a seguir: 
 

Art. 2º O capital social 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 quatro 
reais e noventa e três centavos), representado pelo total de 470.563.927 
(quatrocentas e setenta milhões, quinhentos e sessenta e três mil, novecentas 
e vinte sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
 

Parágrafo único. A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias 
Gerais de Acionistas. 

 
(ix) ratificar a eleição dos membros da Diretoria, abaixo qualificados, para cumprirem 

o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2013, esclarecido que os eleitos 
atendem às exigências legais e estatutárias: 

 
Diretor-Presidente : ALEXANDRE CORRÊA ABREU, brasileiro, casado, 
administrador, inscrito no CPF sob o nº 837.946.627-68, portador da Carteira de 
Identidade nº 621.241, expedida pelo Departamento de Identificação do Espírito 
Santo. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede 
I, 15º andar, sala 04, Brasília (DF); 

 
Diretor-Vice-Presidente : PAULO ROBERTO LOPES RICCI, brasileiro, casado, 
administrador, inscrito no CPF sob o nº 079.020.578-51, portador da Carteira de 
Identidade nº 18.221.391-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, 
Edifício Sede I, 15º andar, sala 04, Brasília (DF); 

 
Diretor-Gerente : MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, brasileiro, união 
estável, bancário, inscrito no CPF sob o n° 732.550 .257-53, portador da Carteira 
de Identidade nº 04.773.811-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro. Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, 
Edifício Sede I, 15º andar, sala 04, Brasília (DF). 

 
(x) que aos Diretores eleitos não caberá remuneração, uma vez que a remuneração 
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paga a eles pelo Banco do Brasil S.A. abrange as funções que exercerão nesta 
Companhia. 

 

(xi) pela utilização do Comitê de Remuneração único, instituído pelo Banco do Brasil 
S.A., em atendimento à Resolução CMN 3.921, de 25.11.2010; 

 

(xii) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e 
publicações necessários para a implementação das matérias ora aprovadas. 

 
VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
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), 31 de dezembro de 2012. 
 
 
 

_______________________________ 
Paulo Roberto Lopes Ricci 

Diretor-Vice-Presidente da BB Seguridade 
Presidente da Assembleia 

 
 

_____________________________________ 
Alexandre Corrêa Abreu 

Representante do acionista 
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ANEXO I 
 

Autenticação da Mesa da Ata da Assembleia Geral Ext raordinária da BB Seguridade Participações S.A., re alizada em 31 de dezembro de 2012. 
 
 
 ______________________________  ______________________________ 
 Paulo Robeto Lopes Ricci   Luiz Cláudio Ligabue 
 Presidente  Secretário 
 
 
Boletim de Subscrição do aumento de capital social da BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., nos termos da ata da Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 2012. 

 
AÇÕES EMITIDAS: 469.313.927 (quatrocentas e sessenta e nove milhões, trezentos e treze mil, novecentas e vinte sete) de ações ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal. 
Preço de Emissão: R$ 12,00 (aproximadamente, doze r eais) por ação . 
 

Subscritora 
Nº de Ações 
Ordinárias 
Subscritas 

Nº de Ações 
Preferenciai

s 
Subscritas 

Forma de Integralização Valor Total Pago pelas 
Ações 

BANCO DO BRASIL S.A., único 
acionista, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 1, 
Bloco G, 20º andar (parte), 
Asa Sul, Edifício Sede III, 
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 Correa 
Abreu. 
 

469.313.927 [--] 

Mediante conferência de: 

(a) 2.917.549 (duas milhões, novecentas e dezessete mil, 
quinhentas e quarenta e nove) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, representativas da 
totalidade do capital social da BB CORRETORA DE 
SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A., no 
valor de R$ 35.010.584,14 (trinta e cinco milhões, dez 
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quatorze 
centavos); 

(b) 466.386.378 (quatrocentas e sessenta e seis milhões, 
trezentas e oitenta e seis mil, trezentas e setenta e oito) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
representativas da totalidade do capital social da BB 
SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 
5.596.636.540,79 (cinco bilhões, quinhentos e noventa 
e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos 

  
   R$ 5.631.767.124,93  
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Subscritora 
Nº de Ações 
Ordinárias 
Subscritas 

Nº de Ações 
Preferenciai

s 
Subscritas 

Forma de Integralização Valor Total Pago pelas 
Ações 

e quarenta reais e setenta e nove centavos);  
 

(c) 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, representativas da totalidade do capital 
social da BB COR PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 
TOTAL 469.313.927 [--]  R$ 5.631.767,124,93 

 
 

Brasília, 31 de dezembro de 2012. 
 
 
 

__________________________________________ 
BANCO DO BRASIL S.A. 

Alexandre Corrêa Abreu 


