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REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013 

 
 

I. DATA, HORA E LOCAL: Em vinte e nove de novembro de dois mil e treze, às 

dez horas e trinta minutos, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária dos 

Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. (CNPJ: 17.344.597/0001-94; NIRE: 

5330001458-2) - companhia aberta - em primeira convocação, na sede social da 

empresa no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 20º andar (parte), Asa Sul - 

Brasília (DF), havendo comparecido 437 (quatrocentos e trinta e sete) acionistas, por 

si ou por delegação, possuidores de 1.641.088.948 (um bilhão, seiscentos e 

quarenta e um milhões, oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito) ações 

ordinárias, representando 82,05% do total de 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações 

ordinárias, os quais assinaram o “Livro de Presença", observadas as prescrições 

legais.  

II.  MESA: Presidente: Ivan de Souza Monteiro 

             Secretário: Marcelo Vicentini Barbosa 

 

III. PRESENÇA: Ante a ausência, por motivo justificado, do Presidente do 

Conselho de Administração, Sr. Alexandre Corrêa Abreu, conforme dispõe o    § 2º 

do artigo 8º do Estatuto Social da BB Seguridade, assumiu a presidência da 

Assembleia, o Sr. Ivan de Souza Monteiro, Vice-presidente do referido Conselho. 

Este, ao instalar a Assembleia, convidou para comporem a mesa o Sr. Antônio 

Rugero Guibo, representante do Banco do Brasil S.A., acionista majoritário, e o Sr. 

Antônio Pedro da Silva Machado, membro do Conselho Fiscal. Convidou, também, o 

acionista Marcelo Vicentini Barbosa para atuar como secretário. 

IV. CONVOCAÇÃO: As matérias apresentadas à Assembleia foram as 

consignadas no Edital de Convocação publicado nos dias 14, 18 e 19 de novembro 

de 2013 no Diário Oficial da União (Seção 3 - páginas 130, 146 e 113, 

respectivamente) e no Valor Econômico (Caderno Finanças E2, Caderno Legislação 

E2 e Caderno Legislação E2, respectivamente), a seguir transcrito: 

 

 

 



BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ 17.344.597/0001-94 

Assembleia Geral Extraordinária 

 

São convidados os Senhores Acionistas da BB Seguridade Participações S.A. - companhia aberta - a 

participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no Edifício Sede III 

do Banco do Brasil S.A., 20º andar, Brasília (DF), às 10:30 horas do dia 29.11.2013, a fim de tratar dos seguintes 

assuntos: 

I- reforma estatutária; 

II- eleição de membros titular e suplente do Conselho Fiscal representantes dos acionistas 

minoritários; 

III- eleição de membro do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários; 

IV- eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Fazenda; 

V- eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo Banco do Brasil S.A.; 
VI- eleição de membro do Conselho Fiscal indicado pelo Ministério da Fazenda. 

 

Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na Sede da BB Seguridade, na Secretaria 

Executiva, no 4º andar do Ed. Sede I do Banco do Brasil S.A., em Brasília (DF), preferencialmente até 24 horas 

antes da realização da Assembleia. 

Para admissão na Assembleia, conforme prevê o artigo 126 da Lei 6.404/76, o acionista, ou seu 

representante legal, deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações escriturais 

ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. 

De conformidade com a Instrução n.º 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela Instrução 

nº 282, de 26.06.1998, ambas da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual 

mínimo do capital votante para requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do 

Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente da BB Seguridade, até 48 horas 

antes da Assembleia. 

 Para a indicação de membros do Conselho de Administração, devem ser observadas as normas da 

Instrução CVM 367, de 29.05.2002. 

A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede da BB Seguridade, 

na Secretaria Executiva, 4º andar do Ed. Sede I do Banco do Brasil S.A., em Brasília (DF), na página de relações 

com investidores (www.bancodobrasilseguridade.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. 

Brasília (DF), 01 de novembro de 2013. 

Alexandre Corrêa Abreu 

Conselheiro de Administração 

 

 

 

http://www.bancodobrasilseguridade.com.br/
http://www.cvm.gov.br/


A Assembleia decidiu: 

a) aprovar, por maioria dos votos, a reforma do Estatuto Social da Companhia, 

na forma do Anexo I, o qual, integra a presente ata. 

 

b)  eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Fiscal, abaixo 

qualificados, para cumprirem o mandato 2013/2014, esclarecido que os eleitos 

atendem às exigências constantes no Estatuto Social e na legislação em 

vigor: 

 

CONSELHO FISCAL - Mandato 2013/2014 

 

Membros eleitos pelos acionistas minoritários: 

 

Titular: PAULO ROBERTO FRANCESCHI, brasileiro, casado, contador, 

inscrito no CPF sob o nº 171.891.289-72, portador da Carteira de Identidade 

nº 669.976, expedida em 22.2.2013 pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Paraná. Endereço: Rua Marechal Deodoro, 630, conjunto 1305 – 

Curitiba (PR), em virtude da renúncia do Sr. Adriano Meira Ricci, ocorrida em 

27.11.2013; 

  

Suplente: GIORGIO BAMPI, brasileiro naturalizado, casado, contador, inscrito 

no CPF sob o nº 005.167.759-87, portador da Carteira de Identidade nº 

535971-6, expedida em 6.7.2012 pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Paraná. Endereço: Rua Oldemar Guimarães, 189, Quatro Barras, 

Paraná. 

 

Representante indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda:  

 

Titular: PABLO FONSECA PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

servidor público, inscrito no CPF sob o nº 782.539.001-63, portador da 

Carteira de Identidade nº 13015061999-0, expedida pela Secretaria de 

Segurança Pública do Maranhão. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco 

P, 3º andar, sala 309, Brasília (DF), em virtude da renúncia do Sr. Sérgio Wulff 

Gobetti, ocorrida em 11.9.2013; 

 

c) eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Administração, 

abaixo qualificados, para cumprirem o mandato 2013/2015, esclarecido que 

os eleitos atendem às exigências constantes no Estatuto Social e na 

legislação em vigor: 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Mandato 2013/2015 



Membro independente eleito pelos acionistas minoritários: 

 

Titular: ISABEL DA SILVA RAMOS, brasileira, divorciada, engenheira, 

inscrita no CPF sob o nº 016.751.727-90, portadora da Carteira de Identidade 

nº 05418374-4, expedida em 7.5.2013, pelo DETRAN do Estado do Rio de 

Janeiro. Endereço: Avenida das Américas, 3434, 2º andar, bloco 7, sendo 

neste ato declarada como conselheira independente para os fins do 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuro, em virtude da renúncia do Sr. Guilherme 

Sodré Barros, ocorrida em 7.11.2013; 

 

Representante indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda: 

 

Titular: FÁBIO FRANCO BARBOSA FERNANDES, brasileiro, casado, 

servidor público, inscrito no CPF sob o nº 041.324.698-16, portador da 

Carteira de Identidade nº 13.613.429, expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública do Distrito Federal. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco P, Ed. 

Sede, sala 423, Brasília (DF); 

 

Representante indicado pelo Banco do Brasil S.A.:  

 

Titular: IVAN DE SOUZA MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito 

no CPF sob o nº 667.444.077-91, portador da Carteira de Identidade nº 

004.834.564-9, expedida pelo Detran Rio de Janeiro. Endereço: Setor 

Bancário Sul, quadra 01, bloco G, Ed. Sede III, 24º andar, Brasília (DF). 

 

 

Registro de votos: 

  

 

Item I do edital: abstiveram-se de votar os acionistas Opportunity Equity 

Hedge Master Fim, Opportunity Long Biased Master FIM, Opportunity Special 

FIA, Opportunity Selection Master FIA, Luxor FIM, OPP I FIA, Opportunity 

Middi Master FIM, Opportunity Logica Master FIA, Previ, Apogeo Dividendos 

FIA, Apogeo Visao FIA, Brazil International LLC, Caixa Vinci Valor Dividendos 

FIA, FIA Mistyque, Fnaf FIA, Mistyque Teens FIA, Naf enigma FIA, Research 

Investments LLC, Vinci Gas Blue Marlin FIA, Vinci Gas Canoy Dividendos FIA, 

Vinci Gas Dividendos FIA, Vinci Gas FIA, Vinci Gas Long-Biased Mast FIA, 

Vinci Gas Long-Only Master FIA, Vinci Rio Vermelho FIA, Vinci Tropico FIA, 

National Pension Service, National Pension Service, National Pension Service, 

National Pension Service, National Pension Service, Legg Mason Global 

Funds, P.L.C., BTG Pactual Sicav - Brazil Equity Plus Fund, BTG Pactual 

Sicav - Latin American Equity Fund, Comshell BTG Pactual Fundo de 

Investimento em Ações, Previdencia B FIA, Fundo De Investimento em Ações 

Bells, Fundo de Investimento de Ações Turmalina, Audace Fundo de 



Investimento de Acoes, Btg Pactual Multimanager Plus IB - FI Multimercado, 

BTG Pactual Multimanager IB - FI Multimercado, FI Multimercado Uniprev III, 

Fundo de Investimento de Ações Naxos, BTG Pactual Pension Com Renda 

Variável FIM, BTG Pactual Pension Fundo de Investimento em Ações, Fundo 

de Investimento Caixa BTG Pactual X 30 Multimercado lP, FI Multimercado 

Moderado Roncador, Fundo de Investimento Multimercado Arpoador, BTG 

Pactual Multimenager BBDC FIM, BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus 

FI, BTG pactual Multistrategies Advanced FI Multimercado, BTG Pactual Multi 

Ações Fundo de Investimento de Ações, Total Return Investments LLC, 

Absoluto LLC, BTG Pactual Hedge Plus FIM, BTG Pactual Absoluto Master 

FIA, FIA Tuddy II, BTG Pactual Small Caps FIA, FIA SML2, BTG Pactual 

Equities lS Master FIA, BTG Pactual Institucional Master FIA, BTG Pactual 

Pipe FIA, BTG Pactual Dinamico FIA, Clube de Investimento BTG Pactual I, 

BTG Pactual Equity Hedge Fundo de Investimento Multimercado, BTG Pactual 

Andromeda FIA, BTG Pactual Fim Local Institucional, BTG Pactual Icatu Seg 

Select Previdência MM FI Prev, Fim Prev 1, BTG Pactual Fundambras Fundo 

de Investimento de Acoes, BTG Pactual Pension MM Fundo de Investimento 

Previdenciário, BTG Pactual Institucional Dividendos FIA, BTG Pactual Local 

Fundo de Investimento Multimercado, BTG Pactual Gemm Brazil Investments 

LP, BTG Arf Brazil Investments LP. 

 

O mapa de votos encontra-se arquivado na sede da empresa. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. 

Acionistas e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral 

Extraordinária dos Acionistas da BB Seguridade Participações S.A., da qual 

eu, Marcelo Vicentini Barbosa, Secretário, fiz lavrar esta Ata de forma 

sumária, como determina o artigo 130 da Lei 6.404/76, que, lida e achada 

conforme, é devidamente assinada. 

 

Visto: 

 

 
Ana Diva Teles Ramos Ehrich 
OAB CE 4149 
CPF-MF 144.127.483-91  

 
Ivan de Souza Monteiro 
Presidente 
 
 
 
Antônio Rugero Guibo 
Representante do Banco do 
Brasil 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. 



CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º  A BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 

ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, 

especialmente a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 

§ 1º Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA 

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), denominado Novo 

Mercado (“Novo Mercado”), a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do 

Conselho Fiscal estarão sujeitos às disposições do Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”). 

 

§ 2º As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições 

estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas 

previstas no Capítulo X deste Estatuto Social. 

 

Artigo 2º  A Companhia tem sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor 

Bancário Sul, Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, sala 04. 

 

Artigo 3º  A Companhia tem por objeto social participar, direta ou indiretamente, como 

acionista, sócia ou quotista, do capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior cujo 

objeto seja: (i) a comercialização de seguros de pessoas, de patrimônio, rural, de crédito, 

garantia, de automóveis ou qualquer outro tipo de seguro; (ii) a estruturação e comercialização 

de planos de previdência complementar bem como demais produtos e serviços admitidos às 

sociedades de previdência complementar; (iii) a estruturação e comercialização de planos de 

capitalização, bem como demais produtos e serviços admitidos às sociedades de capitalização; 

(iv) a corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de capitalização, 

planos de previdência complementar aberta e a administração de bens; (v) a administração, 

comercialização ou disponibilização de planos privados de assistência odontológica a pessoas 

jurídicas e/ou físicas; (vi) efetuar operações de resseguro e retrocessão no País e no Exterior; 

(vii) a realização de quaisquer atividades reguladas pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP e pela Agência Nacional de Saúde – ANS; (viii) a prestação de serviços 

complementares ou relacionados àqueles empreendidos pelas sociedades citadas nos itens 

anteriores, bem como serviços a entidades financeiras; e (ix) a participação em sociedades 

voltadas para as finalidades anteriormente referidas. 

 

Artigo 4º  O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

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. 

 



§ 1º  Cada ação ordinária confere o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias 

Gerais da Companhia.  

 

§ 2º  Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, 

em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), com quem a Companhia mantenha contrato de depósito em vigor, sem 

emissão de certificados. 

 

§ 3º  A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de 

transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos 

serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM. 

 

§ 4º  A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. 

 

§ 5º  As ações representativas do capital social serão indivisíveis em relação à Companhia. 

Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos 

pelo representante do condomínio. 

 

Artigo 6º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir 

suas próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento, observadas 

as condições e requisitos expressos no art. 30 da Lei das Sociedades por Ações e disposições 

regulamentares aplicáveis. 

 

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 de R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de reais), 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. 

 

 

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS 

 

Artigo 8º  A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses 

seguintes ao término de cada exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os 

interesses sociais a exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação, as 

prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social. 



§ 1º  As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos 

de antecedência em primeira convocação e, 8 (oito) dias corridos de antecedência em segunda 

convocação, se necessária. 

 

§ 2º  As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência e 

impedimento de ambos, por um dos acionistas ou administradores da Companhia presentes, 

escolhido pelos acionistas. O presidente da mesa convidará dois acionistas ou administradores 

da BB Seguridade para atuarem como secretários da Assembleia Geral. 

 

§ 3º  As Assembleias Gerais serão realizadas na sede social da Companhia, podendo ser 

realizadas fora da sede social por motivo de força maior ou outra modalidade prevista em lei ou 

instrução normativa dos órgãos competentes. 

 

§ 4º  Será considerada regular, independentemente das formalidades de convocação, a 

Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 

 

§ 5º  Nas Assembleias Gerais Extraordinárias, tratar-se-á, exclusivamente, do objeto 

declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão, na pauta da Assembleia, de 

assuntos gerais. 

 

Artigo 9º  Para tomar parte nas Assembleias Gerais da Companhia, o acionista deverá 

apresentar os seguintes documentos, de acordo com o disciplinado no art. 126 da Lei das 

Sociedades por Ações: 

(i) documento hábil de identidade; 

(ii) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua 
titularidade; 

(iii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do 
procurador do acionista, o qual deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) 
ano, e ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição 
financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os 
condôminos; e 

(iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido, 
pela instituição responsável pela custódia fungível ou outro órgão competente. 

 

§ 1º  O edital de convocação poderá solicitar, para fins de melhor organização das 

Assembleias Gerais, o depósito na sede da Companhia dos documentos arrolados no caput 

deste Artigo com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da realização 

da respectiva Assembleia Geral. 

 

§ 2º  Independentemente do depósito dos documentos arrolados no caput deste Artigo com 

a antecedência prevista no § 1º, qualquer acionista da Companhia que comparecer às 

Assembleias Gerais terá o direito de dela participar e votar, desde que comprove sua qualidade 

de acionista mediante apresentação dos documentos referidos no caput deste Artigo. 



Artigo 10  As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais 

previstas na legislação aplicável, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas 

presentes, não se computando os votos em branco. 

 

Parágrafo Único.  As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Registro de 

Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação 

resumida do sentido do voto dos acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções, 

devendo ser observadas as disposições legais a esse respeito. 

 

Artigo 11  Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei, compete à Assembleia 

Geral deliberar a respeito de: 

(i) alteração, modificação e reforma do presente Estatuto Social; 

(ii) eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal; 

(iii) aprovação das contas, das demonstrações financeiras da Companhia, 
instruídas com parecer do Conselho Fiscal; 

(iv) emissão de debêntures conversíveis em ações de sua emissão ou alienação 
desses títulos se mantidos em tesouraria; 

(v) alienação de debêntures conversíveis em ações de emissão de suas 
controladas que sejam de titularidade da Companhia; 

(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; 

(vii) por proposta do Conselho de Administração, alienação, pela própria 
Companhia, no todo ou em parte, de ações representativas do seu capital 
social ou do capital social de suas controladas;  

(viii) emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no 
exterior;  

(ix) permuta de ações ou de outros valores mobiliários de emissão da Companhia;  

(x) renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em 
ações de sociedades controladas; 

(xi) transformação, fusão, cisão e incorporação da Companhia, bem como 
incorporação de ações de emissão da Companhia, sua dissolução, liquidação, 
eleição e destituição dos liquidantes e aprovação de suas contas; 

(xii) abertura de capital;  

(xiii) fixação da remuneração anual dos administradores, global ou individual; 

(xiv) adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa e celebração de 
contrato para essa finalidade com Bolsa de Valores; 

(xv) pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia junto 
à CVM; 

(xvi) aprovação da saída da Companhia do Novo Mercado; e 

(xvii) deliberação sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria. 

 

 

 



CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO 

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. 

 

§ 1º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou 

principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, ainda que 

interinamente. 

 

§ 2º Os administradores deverão possuir: (i) notório conhecimento técnico e experiência nas 

áreas de atuação que constituem o objeto social da Companhia (Artigo 3º); (ii) domínio sobre 

as melhores práticas de governança corporativa; (iii) reputação ilibada e (iv) idoneidade moral. 

 

§ 3º A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que independerá 

da prestação de caução, estará condicionada: (i) à prévia subscrição do Termo de Anuência 

dos Administradores nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado; e (ii) ao 

atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

 

§ 4º  Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que estarão sujeitos aos 

requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos arts. 145 a 

158 da Lei das Sociedades por Ações, serão investidos em seus cargos mediante a assinatura 

de termo de posse lavrado em livro próprio e elaborado na forma da regulamentação aplicável, 

sendo dispensada qualquer garantia de gestão. 

§ 5º  Ao tomar posse, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

apresentarão declaração, feita sob as penas da lei e em instrumento próprio, que ficará 

arquivado na sede da Companhia, no sentido de que:  

(i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 
147 da Lei das Sociedades por Ações;  

(ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada 
pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de 
administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da 
Lei das Sociedades por Ações;  

(iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da 
Lei das Sociedades por Ações; e 

(iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, 
ou em comitê de auditoria, e não tem, nem representa, interesse conflitante 
com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das 
Sociedades por Ações, salvo dispensa da Assembleia.  

 

§ 6º  Não poderão participar dos órgãos da Administração, do Conselho Fiscal e dos 

Comitês da Companhia, além dos impedidos por lei: 



(i) os declarados inabilitados para cargos de administração em instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP, pelo Banco Central ou em outras 
instituições sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta, incluídas as entidades de 
previdência privada, as sociedades seguradoras, as sociedades de 
capitalização e as companhias abertas; 

(ii) os que estiverem respondendo pessoalmente, ou como controlador ou 
administrador de pessoa jurídica, por pendências relativas a protesto de títulos, 
cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de 
obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; 

(iii) os declarados falidos ou insolventes; 

(iv) os que detiverem o controle ou participarem da administração de pessoa 
jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores 
à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário, ou 
administrador judicial; 

(v) sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro 
grau, de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria; 

(vi) os que estiverem inadimplentes com a Companhia, suas controladas ou com o 
Banco do Brasil S.A., ou que lhes tenham causado prejuízo ainda não 
ressarcido; 

(vii) os que detenham controle ou participação relevante no capital social da pessoa 
jurídica inadimplente com as sociedades citadas na alínea anterior ou que lhes 
tenham causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse 
impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa 
jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente anterior à data da 
eleição ou nomeação; e 

(viii) os que houverem sido condenados por crime de sonegação fiscal ou contra o 
Sistema Financeiro Nacional. 

 

§ 7º  Em caso de término do mandato, os membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos 

ou sua recondução nos respectivos cargos. 

 

§ 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 

II –  o membro da Diretoria Executiva que se afastar, sem autorização, por mais de 

trinta dias. 

 

§ 9º  Sem prejuízo dos procedimentos de autorregulação atualmente adotados, os membros 

do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia deverão: 

I - comunicar à Companhia, à CVM e à Bolsa de Valores: 

a)  imediatamente após investidura no cargo, a quantidade e as 
características dos valores mobiliários ou derivativos de que sejam 
titulares, direta ou indiretamente, de emissão da Companhia de suas 
controladas ou das sociedades coligadas relacionadas à sua área de 
atuação, além daqueles de titularidade de seus respectivos cônjuges, 



companheiros e dependentes incluídos na declaração anual do 
imposto de renda; 

b)  no momento da posse, ou de eventuais alterações posteriores, os 
seus planos de negociação periódica dos valores mobiliários e 
derivativos referidos na alínea “a” deste inciso, inclusive suas 
subsequentes alterações; e 

c)  as negociações com valores mobiliários e derivativos de que trata a 
alínea “a” deste inciso, inclusive preço, até o décimo dia do mês 
seguinte àquele em que se verificar a negociação; 

 

II - abster-se de negociar com os valores mobiliários ou derivativos de que trata a 

alínea “a” do inciso I deste Artigo: 

a)  no período de 15 (quinze) dias anteriores à divulgação das 
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP); e 

b)  nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável. 

 

§ 10  É incompatível com a participação nos órgãos da administração da Companhia 

e de suas subsidiárias e controladas, a candidatura a mandato público eletivo, devendo o 

interessado requerer seu afastamento, sob pena de perda de cargo, a partir do momento em 

que tornar pública sua pretensão à candidatura. Durante o período de afastamento não será 

devida qualquer remuneração ao membro do órgão de administração, o qual perderá o cargo a 

partir da data do registro da candidatura. 

 

Artigo 13 A Companhia, na forma definida pelo Conselho de Administração, assegurará 

aos integrantes e ex-integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da 

Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias e controladas, bem como do Comitê de 

Auditoria, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela 

prática de atos no exercício de cargo ou função, desde que não tenha sido constatado fato que 

dê causa a ação de responsabilidade e que não haja incompatibilidade com os interesses da 

Companhia, de suas subsidiárias e sociedades controladas e coligadas. 

 

§ 1º  O Conselho de Administração poderá, ainda, na forma por ele definida e observado, no 

que couber, o disposto no caput deste Artigo, autorizar a contratação de seguro em favor dos 

integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados no caput para resguardá-los 

de responsabilidade por atos ou fatos pelos quais eventualmente possam vir a ser 

demandados judicial ou administrativamente, cobrindo todo o prazo de exercício dos seus 

respectivos mandatos. 

 

§ 2º  Se alguma das pessoas mencionadas no caput e no § anterior, for condenada por 

decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação da lei ou do Estatuto 

Social, deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas decorrentes da defesa de 

que trata o caput, além de eventuais prejuízos. 

 

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. 

 

CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 15 O Conselho de Administração será composto por 6 (seis) membros, dos quais 

um será o seu Presidente e outro o seu Vice-Presidente, residentes ou não no Brasil, eleitos 

pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 2 

(dois) anos, sendo permitida a reeleição. 

 

§ 1º  A composição do Conselho de Administração da Companhia deverá obedecer às 

seguintes disposições: 

(i) o Diretor-Presidente da Companhia será membro do Conselho de 
Administração; 

(ii) os acionistas minoritários poderão eleger, ao menos, 1 (um) dos membros do 
Conselho de Administração, se número maior não lhes couber pelo processo 
de voto múltiplo; 

(iii) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

(iv) 1 (um) dos membros do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro 
de Estado da Fazenda; e 

(v) os demais membros do Conselho de Administração serão indicados pelo 
Banco do Brasil S.A., dentre os integrantes da sua Diretoria Executiva. 

 

§ 2º  O Presidente do Conselho de Administração será eleito dentre os membros do 

Conselho de Administração indicados na forma dos itens (iv) e (v) do § 1º acima. 

§ 3º  Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração da Companhia aquele que 

não cumprir as condições previstas no Artigo 12, sendo que se o conflito surgir após a eleição 

de referido membro, o Presidente do Conselho de Administração deverá convocar 

imediatamente uma Assembleia Geral da Companhia para deliberar a respeito da destituição 

ou permanência de tal membro no Conselho de Administração da Companhia. 

 

§ 4º  Os membros do Conselho de Administração devem exercer suas atribuições de forma 

a atingir os interesses da Companhia, sendo lhes vedado, nos termos do art. 156 da Lei das 

Sociedades por Ações, intervir em qualquer ato ou operação social em que tiverem interesse 

conflitante com o da Companhia, bem como nas deliberações que a esse respeito tomarem os 

demais administradores, sendo que nestes casos o conselheiro cujo interesse conflitar com o 

da Companhia deverá notificar seu impedimento, consignando em ata a natureza e extensão 

de seu interesse. 

 

§ 5º  No caso de membro do Conselho de Administração não residente no Brasil, a sua 

posse fica condicionada à constituição de representante residente no País, com poderes para 

receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária. A 

procuração de que trata este § deverá ser outorgada com prazo de validade que deverá 

estender-se, por no mínimo, três anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. 



§ 6º  O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 20% (vinte por cento) de 

Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, os 

quais devem ser expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os 

eleger. 

§ 7º  Quando a aplicação do percentual definido no § 6º acima resultar em número 

fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) 

imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) 

imediatamente inferior se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos), nos termos do 

Regulamento do Novo Mercado. 

 

§ 8º  Serão considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos mediante a faculdade 

prevista no art. 141, § 4º e 5º, e art. 239 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

§ 9º  Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus 

cargos até a eleição e investidura de seus sucessores. 

 

§ 10 O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas ausências e 

impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na hipótese de 

ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções do 

Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração, escolhido por 

maioria de votos dos demais membros do Conselho de Administração. 

 

Artigo 16 Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições 

próprias a seu cargo e demais atribuições previstas neste Estatuto Social: 

(i) coordenar as atividades do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia; 

(ii) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, além de indicar, 
dentre os demais membros, o secretário; 

(iii) convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e 
presidi-la; 

(iv) decidir sobre a participação, em reuniões do Conselho de Administração, de 
pessoas que não sejam do órgão, para prestar esclarecimentos de qualquer 
natureza; e 

(v) conduzir o processo de avaliação anual do desempenho do Conselho de 
Administração. 

 

Artigo 17 O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação nos termos do Artigo 18 

deste Estatuto Social. 

 

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. 

 

Parágrafo Único.  Independentemente das formalidades previstas no caput deste 

Artigo será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do 

Conselho de Administração por si ou representados na forma do § 1º do Artigo 19 deste 

Estatuto Social. 

 

Artigo 19 As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a 

presença da maioria de seus membros em exercício. 

 

§ 1º  No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o 

membro do Conselho de Administração ausente poderá, com base na pauta dos assuntos a 

serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao 

Presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico 

digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

§ 2º  No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos 

conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral a ser realizada após a 

referida vacância. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será 

convocada para proceder à nova eleição. Para os fins deste Artigo, ocorre a vacância com a 

destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por 

mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

 

Artigo 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 

preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de 

teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação destas. Tal participação será 

considerada como presença pessoal, observando-se que os membros do Conselho de 

Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus 

votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 

§ 1º  Da reunião será lavrada ata que deverá ser assinada por todos os Conselheiros 

presentes à reunião, inclusive participantes por meio de teleconferência ou videoconferência, e 

posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da 

Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do 

Conselho deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de 

Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, 

contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 

 

§ 2º  Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as 

atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação 

destinada a produzir efeitos perante terceiros. 

 



Artigo 21 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de 

votos dos membros presentes às reuniões. Em caso de empate, a matéria deverá ser decidida 

pelo Presidente do Conselho de Administração, que terá o voto de qualidade. 

 

Artigo 22 Compete ao Conselho de Administração: 

a) eleger e destituir os membros da Diretoria, e definir suas atribuições, de acordo 
com este Estatuto Social; 

b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

c) aprovar e alterar o regimento interno do Conselho de Administração e da 
Diretoria; 

d) declarar dividendos intermediários, intercalares e juros sobre o capital próprio, 
que poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, com base nos 
lucros e reservas apurados nas demonstrações financeiras anuais, semestrais, 
trimestrais ou em períodos menores, observados os limites legais; 

e) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, os 
honorários mensais a cada um dos membros da administração e membros dos 
comitês da Companhia, se existentes, conforme disposto neste Estatuto Social; 

f) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros 
e papéis da Companhia e de suas Controladas, solicitando informações sobre 
contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; 

g) decidir sobre a criação, extinção e funcionamento dos Comitês Técnicos e do 
Comitê de Auditoria, observadas as disposições do Capítulo VII deste Estatuto 
Social, bem como eleger e destituir seus membros; 

h) convocar a Assembleia Geral, nos termos do Artigo 8º acima, sempre que 
necessário ou exigido por lei ou por este Estatuto Social; 

i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas apresentadas 
pela Diretoria e Demonstrações Financeiras anuais e/ou intermediárias e 
propor a destinação do lucro líquido de cada exercício; 

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; 

k) propor à Assembleia Geral a emissão de debêntures simples não conversíveis 
em ações e sem garantia real, e de notas promissórias, na forma da legislação 
em vigor; 

l) autorizar a aquisição pela Companhia de ações de sua emissão para 
manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; 

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; 

n) nomear e destituir os Auditores Independentes da Companhia; 

o) autorizar a captação de empréstimos ou financiamentos em valor agregado 
superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia, de acordo 
com o último balanço aprovado, considerado o período de 3 (três) meses 
anteriores ao respectivo negócio, pela Companhia ou qualquer Controlada; 

p) autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia, 
em valor agregado superior a 1% (um 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; 



q) autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela 
Companhia em valor agregado superior a 1% (um 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; 

r) 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; 

s) fixar as condições gerais e autorizar a celebração de contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia e qualquer Controlada e Coligada, seus 
administradores, seus acionistas controladores e, ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e coligadas dos administradores e dos acionistas 
controladores, assim como com quaisquer outras sociedades que com 
qualquer destas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, que 
atinjam, individual ou conjuntamente, no período de um ano, valor igual ou 
superior a 5% (cinco por cento) sobre o patrimônio líquido da Companhia, de 
acordo com o último balanço aprovado; 

t) pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresentar para sua 
deliberação ou a serem submetidos à Assembleia Geral; 

u) avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos 
negócios da Companhia e suas controladas que não estejam na esfera de 
competência privativa da Assembleia Geral; 

v) definir e apresentar à Assembleia Geral a lista tríplice de empresas 
especializadas em avaliação econômica de empresas para a preparação do 
laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de ofertas públicas para 
cancelamento de registro de Companhia Aberta ou saída do Novo Mercado, 
previstas no Capítulo X; 

w) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de 
ações escriturais; 

x) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública 
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da 
Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, 
que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta 
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e 
em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as 
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da 
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à 
Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar 
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis 
estabelecidas pela CVM; 

y) aprovar as políticas e as estratégias corporativas, o plano de investimentos, o 
plano de negócios e o orçamento anual da Companhia, de suas subsidiárias e 
controladas; 

z) aprovar a participação da Companhia, de suas subsidiárias e controladas, em 
sociedades, no País e no exterior; 

aa) decidir sobre os planos de cargos, salários, vantagens e benefícios dos 
empregados e da administração da Companhia, inclusive em relação à 
participação nos lucros, observadas as orientações do acionista controlador 
para os empregados cedidos do Banco do Brasil S.A. e a legislação vigente; e 

bb) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o seu próprio  desempenho e o 
da Diretoria da Companhia, de suas subsidiárias e controladas, bem como dos 



Comitês de Auditoria e Comitês Técnicos, conforme disposto no Capítulo VII 
deste Estatuto Social. 

 

§ 1º  A deliberação das seguintes matérias, por quaisquer das sociedades subsidiárias e 

controladas que não possuírem Conselho de Administração, bem como por quaisquer das 

sociedades coligadas diretas ou indiretas, será levada igualmente à apreciação prévia pelo 

Conselho de Administração da Companhia, cuja deliberação servirá como orientação da 

Companhia para os negócios e atividades das respectivas sociedades subsidiárias, controladas 

e coligadas diretas ou indiretas: 

(i) alteração, modificação e reforma do Estatuto Social; 

(ii) participação em sociedades, no país ou no exterior; 

(iii) alteração do capital social, alienação, no todo ou em parte, de ações do capital 
social ou de suas controladas; abertura do capital; aumento do capital social 
por subscrição de novas ações; renúncia a direitos de subscrição de ações ou 
debêntures conversíveis em ações de empresas controladas; emissão de 
debêntures conversíveis em ações ou venda, se em tesouraria; venda de 
debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de empresas 
controladas; ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores 
mobiliários, no País ou no exterior; 

(iv) permuta de ações ou de outros valores mobiliários; 

(v) promoção de transformação, fusão, cisão e incorporação, bem como 
incorporação de ações, dissolução e liquidação; 

(vi) qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. 

 

§ 2º  O processo de avaliação formal do Conselho de Administração será realizado conforme 

procedimentos previamente definidos pelo próprio Conselho, que deverão estar descritos em 

seu Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO VI - DIRETORIA 

 

Artigo 23 A Diretoria será composta por 4 (quatro) membros efetivos, residentes no 

Brasil, sendo necessariamente 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com 

Investidores e os demais sem designação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 

pelo Conselho de Administração.  

 

§ 1º  O Diretor-Presidente designará o seu substituto em caso de ausência ou impedimento 

temporário. 

 

§ 2º  Serão concedidos(as): (i) afastamentos de até 30 (trinta) dias, exceto licenças, aos 

Diretores pelo Diretor-Presidente e ao Diretor-Presidente pelo Conselho de Administração; ou 

(ii) licenças aos Diretores, inclusive ao Diretor-Presidente, pelo Conselho de Administração. 

 

§ 3º  Será permitida a cumulação de funções entre os membros da Diretoria exclusivamente 

nas hipóteses de: (i) licença concedida a um Diretor, pelo respectivo período; e (ii) vacância de 

cargo, até que o Conselho de Administração eleja novo Diretor. Caberá ao Diretor-Presidente 



indicar, dentre os demais Diretores, aquele que acumulará transitoriamente as funções 

correspondentes ao cargo vago. 

 

§ 4º  Caso o cargo de Diretor-Presidente fique vago, competirá ao Presidente do Conselho 

de Administração designar, dentre os demais Diretores, aquele que o substituirá. 

 

Artigo 24 O mandato dos membros da Diretoria será de 3 (três) anos, podendo os 

mesmos serem reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição 

e investidura de seus sucessores. 

 

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. 

 

§ 1º  Compete, privativamente, ao Diretor-Presidente ou ao seu substituto: (i) convocar e 

presidir as reuniões da Diretoria; (ii) conceder licença aos demais membros da Diretoria, 

indicando os substitutos; (iii) coordenar, planejar, supervisionar e presidir as atividades da 

Companhia; (iv) garantir a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações 

tomadas em Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria; 

(v) tomar decisões de competência da Diretoria, ad referendum desta, em caráter de urgência; 

(vi) exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria; (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; (ix) 

representar a Companhia nas reuniões do Conselho de Administração e Assembleias Gerais 

de Acionistas, quando outro Diretor não tenha sido convocado; (x) receber citações iniciais; (xi) 

representar a Companhia em juízo ou fora dele, quando o Conselho de Administração não tiver 

atribuído tal competência a outro Diretor; (xii) afastar qualquer membro da Diretoria, devendo 

informar imediatamente sua decisão ao Conselho de Administração, de forma fundamentada, 

para que aquele colegiado decida sobre sua destituição; e (xiii) exercer outros poderes e 

atribuições que não forem conferidos aos demais diretores e as que lhe forem, de tempos em 

tempos, conferidos pelo Conselho de Administração. 

 

§ 2º Compete ao Diretor de Relação com Investidores: (i) representar a Companhia perante 

a CVM e demais entidades do mercado de capitais e instituições financeiras, bem como órgãos 

reguladores e bolsas de valores, nacionais e estrangeiros, nas quais a Companhia tenha 

valores mobiliários admitidos à negociação, além de fazer cumprir as normas regulamentares 

aplicáveis à Companhia no tocante aos registros mantidos junto à CVM e junto aos órgãos 

reguladores e bolsas de valores nas quais a Companhia tenha valores mobiliários admitidos à 

negociação e administrar a política de relacionamento com investidores; e (ii) monitorar o 

cumprimento das obrigações dispostas no Capítulo X deste Estatuto Social pelos acionistas da 

Companhia e reportar à Assembleia Geral e/ou ao Conselho de Administração, quando 

solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências. 

 

§ 3º Os Diretores sem designação específica terão as atribuições que lhe venham a ser 

estabelecidas pelo Conselho de Administração quando da sua eleição. 



 

§ 4º Os Diretores da Companhia, inclusive o Diretor-Presidente, deverão ser eleitos dentre 

os empregados da ativa do Banco do Brasil S.A. 

 

§ 5º Além dos requisitos previstos no Artigo 12 deste Estatuto Social, devem ser 

observadas cumulativamente, as seguintes condições para o exercício de cargos de Diretor da 

Companhia, de suas subsidiárias e controladas, bem como para a indicação a cargo de Diretor 

nas sociedades nas quais essas sociedades participem como acionistas ou sócias: 

(i) ser graduado em curso superior; e 

(ii) ter exercido, nos últimos cinco anos: 

a. por pelo menos dois anos, cargos estatutários, de superintendência, ou 
de gerência superior, em empresas autorizadas a funcionar pela 
SUSEP ou pela ANS; ou 

b. por pelo menos dois anos, cargos estatutários, de superintendência, ou 
gerência superior, em instituições financeiras. 

 

§ 6º  Após o término da gestão, os ex-membros da Diretoria da Companhia ficam impedidos, 
por um período de 4 (quatro) meses, contados do término da gestão, se maior prazo não for 
fixado nas normas regulamentares, de:  

I –  exercer atividades ou prestar qualquer serviço a sociedades ou entidades 
concorrentes da Companhia; 

II –  aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo 
profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenham mantido 
relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores ao término 
da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares; e 

III –  patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica, 
perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha 
tido relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores ao 
término da gestão, se maior prazo não for fixado nas normas regulamentares.  

 

§ 7º  Durante o período de impedimento, os ex-membros da Diretoria da Companhia fazem 
jus a remuneração compensatória equivalente à da função que ocupavam neste órgão, 
observado o disposto no § 8º deste Artigo. 

 

§ 8º  Salvo dispensa do Conselho de Administração, na forma do § 9º deste Artigo, o 
descumprimento da obrigação de que trata o § 6º deste Artigo implica, além da perda da 
remuneração compensatória prevista no § 7º deste Artigo, a devolução do valor já recebido a 
esse título e o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração 
compensatória que seria devida no período, sem prejuízo do ressarcimento das perdas e 
danos a que eventualmente der causa.  

 

§ 9º  O Conselho de Administração pode, a requerimento do ex-membro da Diretoria da 
Companhia, dispensá-lo do cumprimento da obrigação prevista no § 6º deste Artigo, sem 
prejuízo das demais obrigações legais a que esteja sujeito. Nessa hipótese, não é devido o 
pagamento da remuneração compensatória a que alude o § 7º deste Artigo, a partir da data em 
que o requerimento for recebido. 

 



Artigo 26 A investidura em cargo da Diretoria da Companhia requer dedicação integral, sendo 

vedado a qualquer de seus membros, sob pena de perda do cargo, o exercício de atividades 

em outras sociedades com fim lucrativo, salvo: 

I –  em sociedades controladoras, subsidiárias ou controladas da Companhia, ou 

em sociedade das quais esta participe, direta ou indiretamente; ou 

II –  em outras sociedades, por autorização prévia e expressa do Conselho de 

Administração. 

 

Artigo 27 A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada por: 

a) 02 (dois) Diretores em conjunto; 

b) 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais, 
devidamente constituído; 

c) 02 (dois) procuradores, indistintamente, com poderes especiais, em conjunto; e 

d) 01 (um) Diretor isoladamente, ou por 01 (um) procurador com poderes 
especiais, devidamente constituído, individualmente, para a prática dos 
seguintes atos:  
a) representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, entidades de classes; b) representação da Companhia 
perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para matérias de admissão, 
suspensão ou demissão de empregados, e para acordos trabalhistas; e c) 
representação da Companhia em juízo, ativa e passivamente. 

 

§ 1º As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de 02 (dois) 

Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins 

judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. 

 

§ 2º É vedado aos Diretores e procuradores praticar atos estranhos ao objeto social da 
Companhia, sendo esses atos ineficazes em relação à Companhia. 

 

Artigo 28 São atribuições 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 “d”, “i”, “u”, “z”, “aa” do 
Artigo 22 deste Estatuto Social;  

(b) fazer executar as políticas, a estratégia corporativa, o plano de investimentos, o 
plano diretor e o orçamento geral da Companhia;  

(c) aprovar e fazer executar a alocação de recursos para investimentos; 

(d) distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma da deliberação da Assembleia 
Geral ou do Conselho de Administração, observada a legislação vigente; 

(e) fixar as alçadas dos Diretores da Companhia e dos demais órgãos da sua 
estrutura interna; 

(f) fixar a linha de ação a ser adotada pela Companhia, suas subsidiárias e 
controladas nas assembleias gerais das sociedades nas quais estas sejam 
acionistas ou sócias; 

(g) acompanhar a gestão das sociedades coligadas diretas ou indiretas; 

(h) indicar, quando for o caso, os nomes dos representantes da Companhia, de 
suas subsidiárias e de suas controladas, a serem submetidos às assembleias 



gerais das sociedades das quais estas sejam acionistas ou sócias, para 
exercer cargos de administração, de fiscalização, ou nos Comitês de Auditoria 
e Comitês Técnicos; 

(i) autorizar a captação de empréstimos ou financiamentos em valor agregado 
equivalente a, no máximo, 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da 
Companhia, de acordo com o último balanço aprovado, considerado o período 
de 3 (três) meses anteriores ao respectivo negócio, pela Companhia ou 
qualquer Controlada; 

(j) autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia, 
em valor agregado equivalente a, no máximo, 1% (um 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; 

(k) autorizar a prestação de garantias reais ou pessoais de qualquer natureza pela 
Companhia em valor agregado equivalente a, no máximo, 1% (um 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; 

(l) autorizar a realização de atos que importem renúncia de direitos pela 
Companhia em valor agregado equivalente a, no máximo, 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 Artigo 11; 

(m) fixar as condições gerais e autorizar a celebração de contratos de qualquer 
natureza entre a Companhia e qualquer Controlada e Coligada, seus 
administradores, seus acionistas controladores e, ainda, entre a Companhia e 
sociedades controladas e coligadas dos administradores e dos acionistas 
controladores, assim como com quaisquer outras sociedades que com 
qualquer destas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, que 
atinjam, individual ou conjuntamente, no período de 3 (três) meses, o valor de, 
no máximo, 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia, de 
acordo com o último balanço aprovado; 

(n) decidir sobre situações não compreendidas nas atribuições de outro órgão de 
administração e sobre casos extraordinários. 

 

Parágrafo Único. As decisões da Diretoria Colegiada obrigam todos os Diretores.  

 

Artigo 29 A Diretoria Colegiada reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, 

por convocação de qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, 

devendo constar da convocação a ordem do dia, e a reunião somente será instalada com a 

presença da maioria de seus membros. Independentemente de convocação, serão válidas as 

reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros em exercício. 

 

 § 1º No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na 

pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-

símile entregue ao Diretor-Presidente, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, 

com prova de recebimento pelo Diretor-Presidente. 

 

 § 2º  As reuniões da Diretoria Colegiada poderão ser realizadas por meio de 

teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será 

considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que 



participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de 

carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 

 § 3º  Ao término da reunião será lavrada ata que deverá ser assinada por todos os 

Diretores presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da 

Diretoria Colegiada da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que participarem 

remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do § 1º deste 

Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria Colegiada, 

devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o 

voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 

 

Artigo 30 As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos 

dos presentes. 

 

CAPÍTULO VII - ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 31 A Companhia terá um Comitê de Auditoria com funcionamento permanente e 

subordinação direta ao Conselho de Administração. 

 

Parágrafo Único.  Ao Comitê de Auditoria competirá: 

a) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a 
elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço, 
além de supervisionar as atividades: (i) dos auditores independentes, a fim de 
avaliar: a sua independência, a qualidade dos serviços prestados, a adequação 
dos serviços prestados às necessidades da Companhia; (ii) da área de 
controles internos da Companhia; (iii) da área de auditoria interna da 
Companhia, e (iv) da área de elaboração das demonstrações financeiras da 
Companhia; 

b) monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, das 
informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações 
financeiras da Companhia e das informações e medições divulgadas com base 
em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem 
elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações 
financeiras; 

c) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive 
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados 
com a remuneração da administração, a utilização de ativos da companhia e as 
despesas incorridas em nome da companhia; 

d) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria 
interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela 
Companhia e suas respectivas evidenciações; e 

e) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as 
demonstrações financeiras, contendo a descrição de: (i) suas atividades, os 
resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e (ii) 
quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a 
administração da companhia, os auditores independentes e o Comitê de 
Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia. 

 



Artigo 32 O Comitê de Auditoria será constituído por 4 (quatro) membros efetivos, com 
mandatos anuais e renováveis até o máximo de 5 (cinco) anos, nos termos das normas 
aplicáveis, observado, preferencialmente, que a substituição de todos os membros não ocorra 
simultaneamente.  

 

§ 1º  Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos e destituídos pelo Conselho de 

Administração, obedecendo às disposições legais e ao previsto neste Estatuto Social, de 

acordo com os seguintes critérios: 

I –  1 (um) membro titular será indicado em conjunto, pelos Conselheiros de 
Administração representantes dos acionistas minoritários; e 

II –  3 (três) membros titulares serão indicados pelos demais membros do Conselho 
de Administração.  

 

§ 2º  Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria deverá possuir comprovados 
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. 

 

§ 3º  A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, a ser definida pelo Conselho de 
Administração, será compatível com o plano de trabalho aprovado por este Colegiado, 
observado que: 

I –  a remuneração dos membros do Comitê não será superior ao honorário médio 

percebido pelos Diretores; 

II -  no caso de servidores públicos, a sua remuneração pela participação no 

Comitê de Auditoria ficará sujeita às disposições estabelecidas na legislação e 

regulamento pertinentes;  

III –  o integrante do Comitê de Auditoria que for, também, membro do Conselho de 

Administração deverá optar pela remuneração relativa apenas a um dos 

cargos. 

 

Artigo 33 A Companhia terá um Comitê de Transações com Partes Relacionadas, cuja 
constituição e instalação será deliberada pelo Conselho de Administração, observados os 
seguintes parâmetros:  

 
§ 1º  O Comitê de Transações com Partes Relacionadas será integrado por 3 (três) 
membros eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, dentre os quais: 

I - 1 (um) membro independente, que poderá ser o conselheiro independente do 
Conselho de Administração ou, na impossibilidade deste, um membro indicado por 
acionistas não controladores; 

II - pelo menos 1 (um) membro com comprovados conhecimentos nas áreas de 
finanças, contabilidade e/ou mercado brasileiro de seguridade.  

 

§ 2º O funcionamento do Comitê de Transações com Partes Relacionadas será regido por 
este Estatuto, pela Política de Transações com Partes Relacionadas e pelo Regimento Interno 
do Comitê, o qual será aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

§ 3º Compete ao Comitê de Transações com Partes Relacionadas aprovar previamente 
todas as transações com partes relacionadas, conforme definidas na Política de Transações 
com Partes Relacionadas, bem como as revisões e rescisões dos contratos entre partes 



relacionadas, sendo que tais transações, revisões ou rescisões só serão aprovadas mediante o 
voto favorável do membro independente referido no § 1º, inciso I, acima. 

 

§ 4º O membro independente deverá certificar-se de que o ato em questão foi realizado de 
acordo com a Política de Transações com Partes Relacionadas e com as práticas de mercado 
e sem prejuízo aos acionistas minoritários, ao interesse social e aos credores da Companhia. 

 

Artigo 34 O funcionamento e impedimentos para nomeação de membros do Comitê de 

Auditoria e do Comitê de Partes Relacionadas, bem como as regras de composição, 

funcionamento, requisitos e impedimentos dos demais Comitês que venham a ser constituídos 

no âmbito do Conselho de Administração serão por este órgão definidos e aprovados. 

 

CAPÍTULO VIII - CONSELHO FISCAL 

 

Artigo 35 O Conselho Fiscal funcionará de modo permanente, e será composto por 3 

(três) membros efetivos e igual número de suplentes,  acionistas ou não, eleitos pela 

Assembleia Geral. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei.  

 

§ 1º Em qualquer hipótese, 1 (um)  membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo 

suplente será indicado pelos titulares de ações ordinárias minoritárias, na forma do art. 240 da 

Lei das Sociedades por Ações, 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente será indicado 

pelo Ministro da Fazenda, como representante da Secretaria do Tesouro Nacional, e 1 (um) 

membro efetivo do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente será indicado pelo Banco do 

Brasil S.A.. 

§ 2º  Além das condições estabelecidas no Artigo 12 deste Estatuto, não poderão ser eleitos 

para o Conselho Fiscal membros dos órgãos de administração e empregados da Companhia 

ou de sociedade por esta controlada, além de cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de 

administrador do Acionista Controlador. 

 

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Fiscal terá duração até a Assembleia Geral 

Ordinária subsequente à sua eleição, salvo destituição, podendo os mesmos serem reeleitos. 

Os membros do Conselho Fiscal permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e 

investidura de seus sucessores. 

 

§ 4º Os membros do Conselho Fiscal elegerão o seu Presidente e o secretário do órgão em 

sua primeira reunião.  

 

§ 5º A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à: (i) prévia subscrição 

do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, de acordo com o Regulamento do 

Novo Mercado; (ii) ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis; e (iii) assinatura do 

respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, permanecendo 

sujeitos aos deveres e responsabilidades de que tratam os arts. 153 a 156 da Lei das 

Sociedades por Ações.  

 



§ 6º A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das 

despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será de 10% (dez 

por cento) da remuneração mensal média dos diretores. 

 

§ 7º No caso de ausência temporária ou renúncia de qualquer membro do Conselho Fiscal, 

este será substituído pelo respectivo suplente. 

 

§ 8º Ocorrendo vaga de titular e seu suplente, no Conselho Fiscal, deverá ser convocada 

Assembleia Geral com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exercer o 

cargo vago até o término do mandato do Conselho Fiscal. 

 

Artigo 36 O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer de seus membros, 

com antecedência mínima de 2 (dois) dias, devendo constar da convocação a ordem do dia. A 

reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. 

Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões do Conselho Fiscal que 

contarem com a presença da totalidade dos seus membros. 

 

§ 1º  As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de teleconferência, 

videoconferência ou outros meios de comunicação, observando-se que a participação dos seus 

membros por intermédio de qualquer um desses mecanismos será considerada como presença 

pessoal na referida reunião. Nesse caso, os membros do Conselho Fiscal que participarem 

remotamente da reunião deverão expressar e formalizar seus votos, ou pareceres por meio de 

carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 

§ 2º  Da reunião será lavrada ata que deverá ser assinada por todos os Conselheiros Fiscais 

presentes à reunião, inclusive participantes por meio de teleconferência ou videoconferência, e 

posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da Companhia. Os 

votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem remotamente da reunião 

ou que tenham se manifestado na forma do § 1º deste Artigo 36, deverão igualmente ser 

anexados ao Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, devendo a cópia da carta, fac-

símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto ou parecer do Conselheiro 

Fiscal, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata. 

 

Artigo 37 O Conselho Fiscal far-se-á representar por, pelo menos, um de seus membros 

às reuniões da Assembleia Geral e responderá aos pedidos de informações formulados pelos 

acionistas. 

 

CAPÍTULO IX - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS E RESERVAS 

 

Artigo 38 O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de 

dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na 

legislação aplicável. 

 



Artigo 39 Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os 

prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da 

seguinte forma: 

a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na 
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do 
capital social, sendo que no exercício social em que o saldo da reserva legal 
acrescidos dos montantes das reservas de capital exceder 30% (trinta por 
cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro 
líquido do exercício para constituição da reserva legal; 

b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à 
formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no art. 195 da Lei 
das Sociedades por Ações; 

c) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado com as deduções e acréscimos previstos no art. 202 da Lei 
das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo 
obrigatório; 

d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela 
realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de 
Lucros a Realizar, observado o disposto no art. 197 da Lei das Sociedades por 
Ações; 

e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com 
base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 
da Lei das Sociedades por Ações;  

f) constituição com justificativa técnica e aprovação do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal a respeito dos valores e da destinação, de 
reserva estatutária para garantir margem operacional compatível com o 
desenvolvimento das operações da Companhia, constituída pela parcela de até 
100% (cem por cento) do saldo do lucro líquido, após as destinações 
anteriores, até o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social; 

g) os lucros não destinados às reservas acima descritas deverão ser distribuídos 
como dividendos, nos termos do § 6º, do art. 202, da Lei das Sociedades por 
Ações. 

 

Parágrafo Único. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia 

uma participação nos lucros, nos termos do § 1º, do art. 152, da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Artigo 40 Os valores dos dividendos e juros sobre capital próprio devidos aos acionistas 

sofrerão incidência de encargos financeiros na forma da legislação, a partir do encerramento 

do exercício social em que forem apurados até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, 

sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento não se verificar na 

data fixada em lei, assembleia ou deliberação do Conselho de Administração. 

 

Artigo 41   A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em menor 

período, podendo, com base nos mesmos, declarar, por deliberação do Conselho de 

Administração, dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. 

 

§ 1º Os dividendos intermediários e intercalares e os juros sobre o capital próprio previstos 

neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, na forma da legislação. 



 

§ 2º Os dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre capital próprio declarados com 

base nos balanços semestrais sofrerão a incidência dos mesmos encargos previstos no Art. 40, 

a partir da data em que forem declarados, até o dia do efetivo pagamento ou recolhimento. 

 

Artigo 42 Os dividendos declarados e juros sobre capital próprio reverterão em favor da 

Companhia se não forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos após a data em que 

forem colocados à disposição dos acionistas. 

 

CAPÍTULO X - ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, CANCELAMENTO DO 

REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO 

 

Artigo 43 Para fins deste Estatuto Social e, em especial, neste Capítulo, os termos em 

letras maiúsculas terão o mesmo significado a eles atribuídos no Regulamento do Novo 

Mercado.  

 

Artigo 44 A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única 

operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição 

suspensiva ou resolutiva de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição 

das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos 

previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes 

tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. 

 

§ 1º  A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para 

aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o 

Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. 

 

§ 2º  Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle 

poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham 

subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo 

Mercado. 

 

Artigo 45 A oferta pública de aquisição a que se refere o Artigo anterior será exigida 

ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos 

ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na 

Alienação de Controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação de Controle de sociedade 

que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista 

Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à 

Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. 

 

Artigo 46 Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de 

compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de 

ações, estará obrigado a: 

(i) efetivar uma oferta pública referida no Artigo 44 acima; e 



 

(ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o 
preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em 
bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data de aquisição do Poder de Controle, 
devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser 
distribuída, entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos 
pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao 
saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA 
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. 

 

Artigo 47 Na oferta pública de aquisição de ações, a ser efetivada pelo Acionista 

Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o 

preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de 

avaliação elaborado nos termos dos §s 1º e 2º deste Artigo, respeitadas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

 

§ 1º  O laudo de avaliação referido no caput deste Artigo deverá ser elaborado por instituição 

ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de 

decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Acionista(s) Controlador(es), além 

de satisfazer os requisitos do § 1º do art. 8º da Lei das Sociedades por Ações, e conter a 

responsabilidade prevista no § 6º desse mesmo dispositivo legal. 

 

§ 2º  A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do 

Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da 

apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva 

deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos 

acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia, que, se 

instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que 

representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação, ou que, se 

instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de 

acionistas representantes das Ações em Circulação. 

 

Artigo 48 Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os 

valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo 

Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade 

resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no 

Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que 

aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de 

aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo 

respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos 

§s 1º e 2º do Artigo 47 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. 

 

Parágrafo Único.  A notícia da realização da oferta pública mencionada no caput do 

Artigo 48 acima, deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado 

imediatamente após a realização da Assembleia Geral da Companhia que houver aprovado a 

saída ou aprovado referida reorganização. 



Artigo 49 Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída 

da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter 

registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização 

societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores 

mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, a saída estará 

condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições 

previstas no Artigo 48 acima. 

 

§ 1º  A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da 

oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) 

assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. 

 

§ 2º  Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de 

aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia 

resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no 

Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária 

realizar a referida oferta. 

 

Artigo 50 A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de 

obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de 

oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser 

apurado em laudo de avaliação de que tratam os §s 1º e 2º do Artigo 47 deste Estatuto Social, 

respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

§ 1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no 

caput deste Artigo. 

 

§ 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado, referida no 

caput, decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor 

da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de 

aquisição de ações prevista no caput. 

 

§ 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado, referida no 

caput, ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia 

deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre 

como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado 

ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. 

 

§ 4º Caso a Assembleia Geral mencionada no § 3º acima delibere pela saída da Companhia do 

Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização 

da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na 

Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. 

 



Artigo 51 É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a 

mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo X, no Regulamento do Novo Mercado ou 

na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os 

procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição, não haja prejuízo para 

os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação 

aplicável. 

 

CAPÍTULO XI - RELAÇÕES COM O MERCADO 

 

Artigo 52  A Companhia: 

I –  realizará, pelo menos uma vez por ano, reunião pública com analistas de 

mercado, investidores e outros interessados, para divulgar informações quanto 

à sua situação econômico-financeira, bem como no tocante a projetos e 

perspectivas; 

 

II –  enviará à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, além de 

outros documentos a que esteja obrigado por força de lei: 

a) o calendário anual de eventos corporativos; 

b) programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos de 
emissão da Companhia, destinados aos seus empregados e 
administradores, se houver; e 

c) os documentos colocados à disposição dos acionistas para 
deliberação na Assembleia Geral; 

 

III –  divulgará, em sua página na Internet, além de outras, as informações: 

a) referidas no Capítulo IX deste Estatuto; 

b) divulgadas na reunião pública referida no inciso I deste Artigo; e 

c) prestadas à bolsa de valores na forma do inciso II deste Artigo; 

IV –  adotará medidas com vistas à dispersão acionária na distribuição de novas 

ações, tais como: 

a) garantia de acesso a todos os investidores interessados; ou 

b)  distribuição, a pessoas físicas ou a investidores não institucionais, de, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do total a ser distribuído . 

 

CAPÍTULO XII - LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 53 A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia 

Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o 

Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 

 

 

 



CAPÍTULO XIII - JUÍZO ARBITRAL 

 

Artigo 54 A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho 

Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do 

Mercado, da BM&FBOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre 

eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 

violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no 

Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelos órgãos reguladores afetos à 

Companhia, como o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a CVM, bem 

como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 

daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do 

Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado. 

 

Parágrafo Único. Excluem-se, ainda, do disposto no caput, as disputas ou controvérsias que 

envolvem direitos indisponíveis. 

 

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 55 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia 

Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o 

Regulamento do Novo Mercado. 

 

Brasília (DF), 29 de novembro de 2013. 

 


