
 
 

 

Assembleia Geral Extraordinária 
Perguntas e Respostas 
 
 
1 - A eleição do membro do conselho de administração indicado no item III da ordem do dia será feita 

através de votação em separado?  

R.: Sim, a eleição desse conselheiro minoritário será feita em separado, na mesma assembleia que 

eleger os demais membros do Conselho, e dela não participará o acionista controlador, que irá abster-se 

desta votação. 

2 - Todos os minoritários presentes participarão da votação para eleição do conselheiro minoritário? 

Qual será o quórum aplicável à eleição em separado? Os majoritários não participariam desta 

votação? 

R.: Todos os minoritários presentes, com direito a voto, participarão normalmente da AGE. Quanto ao 

quórum, será aplicada a maioria absoluta dos presentes, conforme art. 129 da Lei das S.A. e art. 10 do 

Estatuto Social da BB Seguridade. O acionista majoritário não participará desta votação. 

3 - No caso de outros minoritários solicitarem a adoção de voto múltiplo ou votação em separado nos 

termos do parágrafo 4º do artigo 141 da Lei das S.A., qual será o procedimento adotado pela 

companhia? 

R.: Nesse particular, entendemos que não se justificaria interesse na aplicação do Voto Múltiplo, tendo 

em vista que o Estatuto da BB Seguridade garante a indicação e eleição do representante dos acionistas 

minoritários, que são, em sua totalidade, titulares de ações ordinárias com direito a voto, não se 

aplicando, portanto, o inciso II do § 4º do art. 141 da Lei das S.A., na medida em que inexiste a distinção 

entre sócios minoritários ordinaristas e sócios minoritários preferencialistas. Todavia, caso seja 

requerida a adoção de voto múltiplo, serão adotadas as disposições contidas no parágrafo 4º do artigo 

141 da Lei das S.A. (relativamente aos ordinaristas), desde que o pedido seja formulado no prazo 

previsto do Edital de Convocação da AGE (até 48 horas antes da Assembleia). 

4 - Quais informações sobre os candidatos indicados a membro do Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal são necessárias e até quando devem ser enviadas? 

R.: As indicações poderão ser encaminhadas antes ou na data da assembleia. O envio antecipado deverá 

ser por Ofício endereçado à Secretaria Executiva, Edifício Sede I do Banco do Brasil – 4º andar, Brasília 

(DF) ou por e-mail para secex@bbseg.com.br (com entrega de uma via impressa na data da AGE). Deve 

constar na indicação as informações indicadas no art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009 (itens 12.6 a 

12.10 do Formulário de Referência), bem como a declaração de não impedimento a assumir o cargo 

pleiteado, aplicável apenas para o indicado ao Conselho de Administração (nos termos da Instrução 

CVM 367). 

 



 
 
 

5 - Os nomes indicados serão divulgados aos demais acionistas antes da realização da AGE? 

R.: Sempre que houver indicação, o material contendo os dados dos indicados será atualizado no site da 

CVM e da BB Seguridade (www.bancodobrasilseguridade.com.br > Informações aos acionistas > 

Assembleias > Editais) 

6 – Como será o processo de votação? 

R.: A eleição dos conselheiros será por voto escrito, ou seja, os acionistas receberão uma cédula para 

que assinalem se aprovam, rejeitam ou se abstêm de votar em cada matéria. Na cédula constará a 

identificação do acionista. 

7 – Eventuais indicações para o cargo de membro independente do Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal poderão ser feitas por procuradores? Em caso positivo, a procuração deve conter duas 

instruções de voto, uma para indicação e outra para escolha do candidato? 

R.:  Por ser um ato próprio da Assembleia, a indicação do candidato à eleição dos Conselhos de 

Administração e Fiscal podem ser praticados por representação, desde que esta se faça nos moldes 

previstos no § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76 (Leis das Sociedades Anônimas), a saber: “O acionista 

pode ser representado na assembléia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja 

acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, 

ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os 

condôminos.” 

As indicações devem ser previamente encaminhadas por Ofício endereçado à Secretaria Executiva, 

Edifício Sede I do Banco do Brasil – 4º andar, Brasília (DF) ou por e-mail para secex@bbseg.com.br 

(com entrega de uma via impressa na data da AGE). Deve constar na indicação as informações indicadas 

no art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009 (itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência), bem como a 

declaração de não impedimento a assumir o cargo pleiteado, aplicável apenas para o indicado ao 

Conselho de Administração (nos termos da Instrução CVM 367). 

A procuração deverá conter as orientações de voto, estabelecendo os campos “a favor” e “contra” para 

cada matéria a ser deliberada.  As escolhas dos Conselheiros são itens referentes ao tema d “eleições”, 

cujo  campo “a favor” deverá conter o nome do candidato escolhido. Vide modelo disponível no website 

da BB Seguridade (www.bancodobrasilseguridade.com.br > Informações aos acionistas > Assembleias > 

Editais) 

8 – Para qual mandato serão eleitos membros do Conselho de Administração (“CA”) e Conselho Fiscal 

(“CF”)? 

R.: A eleição para o Conselho Fiscal é para completar o mandato 2013/2014, já para o Conselho de 

Administração é para completar o mandato 2013/2015, conforme Voto da Administração divulgado no 

website da BB Seguridade (www.bancodobrasilseguridade.com.br > Informações aos acionistas > 

Assembleias > Editais). 

direito que também lhe seja aplicável, ou contrarie expressa orientação sua, manifestada anteriormente. 


