
 
 

Diretoria de Governança e Relações com Investidores / Gerência de Governança   

 
REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL 

 
 
 
Srs. Acionistas, 
 
   
 

Submeto à apreciação de V. Sas., em conformidade com o disposto no artigo 11, 

inciso I do Estatuto Social da BB Seguridade e do artigo 122, inciso I, da Lei 6.404, de 

15.12.1976, a alteração estatutária, conforme quadro comparativo abaixo: 

BB Seguridade Participações S.A. 
Estatuto Vigente (AGE 

28.03.2013) 
Alterações Propostas Justificativa 

Artigo 1º 
§ 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 neste Estatuto 
Social. 

Artigo 1º 
§ 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. 
 

Ajuste redacional. 

Artigo 8º 
§ 2º  As Assembleias Gerais 
serão presididas pelo Presidente 
do Conselho de Administração, 
que indicará o secretário, ou, na 
sua ausência, pelo Vice-
Presidente do Conselho de 
Administração, ou ainda, na 
ausência deste último, por outro 
conselheiro indicado por maioria 
de votos entre os presentes. 

Artigo 8º 
§ 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. 
 

Ajuste para complementar o 
dispositivo sobre composição da 
mesa da Assembleia e 
substituição temporária em caso 
de ausência de um dos 
membros. 

Artigo 12  
§ 5º  Ao tomar posse, os 
membros do Conselheiro 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:  
(...) 
(iv) não ocupa cargo em 
sociedade que possa ser 

Artigo 12  
§ 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:  
(...) 
(iv) não ocupa cargo em 
sociedade que possa ser 

Ajuste redacional. 



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. 

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. 
 

Artigo 12 
§ 6º  Não poderão participar 
dos órgãos da Administração da 
Companhia, além dos impedidos 
por lei: 

Artigo 12 
§ 6º  Não poderão participar 
dos órgãos da Administração, do 
Conselho Fiscal e dos Comitês 
da Companhia, além dos 
impedidos por lei: 

Incluir nas regras de 
impedimento os demais 
membros de órgãos estatutários, 
em consonância às melhores 
práticas de governança 
corporativa, conforme Ofício 
DEST 2013/343, de 28.03.2013. 

Artigo 15 O Conselho de 
Administração será composto 
por, no mínimo, 5 (cinco) e, no 
máximo, 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. 
 

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. 

Especificar o número de 
membros do CA, conforme Ofício 
DEST 2013/343, de 28.03.2013. 

Artigo 15 
§ 1º  A composição do 
Conselho de Administração da 
Companhia deverá obedecer às 
seguintes disposições: 
(i) 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; 
(ii) 1 (um) dos membros do 
Conselho de Administração será 
indicado pelo Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 
(iii) 2 (dois) dos membros do 
Conselho de Administração 
serão indicados pelo Banco do 
Brasil S.A., dentre os integrantes 
da sua Diretoria Executiva; e 
(iv) os demais membros do 
Conselho de Administração 
serão indicados pelo Ministro do 
Estado da Fazenda. 

Artigo 15 
§ 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. 

Incluir o Diretor-Presidente como 
membro-nato do CA, conforme 
Ofício DEST 2013/343, de 
28.03.2013. 
 



 
 

 

Artigo 15 
§ 2º  O Presidente do 
Conselho de Administração será 
eleito dentre os membros do 
Conselho de Administração 
indicados na forma dos itens (iii) 
e (iv) do § 1º acima. 

Artigo 15 
§ 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. 
 

Ajustar a redação do parágrafo à 
inclusão do inciso I no parágrafo 
anterior. 

Artigo 22 Compete ao 
Conselho de Administração: 
 
a) fixar o número, 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 nesse 
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 

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; 

 
Ajustar a redação da alínea “a” à 
nova redação do art. 23, no qual 
foi fixado o número de membros 
da Diretoria em 4 (quatro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajuste redacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslocar atribuições do 
Conselho de Administração para 
a Diretoria Colegiada, com o 
objetivo de descentralizar e 
tornar mais eficiente o processo 
decisório da Companhia no que 
se refere a certos temas relativos 
às subsidiárias, controladas e 
coligadas. 



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; 

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 



 
 

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

aa) 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; 

bb) acompanhar a gestão das 
sociedades coligadas diretas 
ou indiretas; 

cc) 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; 

dd) 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 

ee) 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. 

 

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. 

 

Artigo 22 
§ 1º  A deliberação sobre as 
matérias previstas nas alíneas 
deste Artigo, por quaisquer das 
sociedades subsidiárias e 
controladas que não possuírem 
Conselho de Administração, será 
levada igualmente à apreciação 
prévia pelo Conselho de 
Administração da Companhia, 
cuja deliberação servirá como 

Artigo 22 
§ 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 

Fixar as matérias a serem 
apreciadas pelo CA da 
Companhia nas subsidiárias e 
controladas que não possuírem 
Conselho de Administração, bem 
como por quaisquer das 
sociedades coligadas diretas ou 
indiretas, casos em que a 
deliberação pelo CA da 
Companhia servirá como 
orientação para os negócios e 



orientação da Companhia para 
os negócios e atividades das 
respectivas sociedades 
subsidiárias e controladas. 

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. 
 

atividades das respectivas 
sociedades subsidiárias, 
controladas e coligadas diretas 
ou indiretas. 

Artigo 23 A Diretoria será 
composta por, no mínimo, 2 
(dois) membros e, no máximo, 
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.  

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.  

Fixar a quantidade de Diretores 
em número de 4 (quatro), 
conforme Ofício DEST 2013/343, 
de 28.03.2013. 

Artigo 27 A Companhia 
considerar-se-á obrigada quando 
representada: 
a) por 02 (dois) Diretores 
em conjunto; 
b) por 01 (um) Diretor em 

Artigo 27 A Companhia 
considerar-se-á obrigada quando 
representada por: 
a) 02 (dois) Diretores em 
conjunto; 
b) 01 (um) Diretor em 

Ajuste redacional. 



 
 

conjunto com 01 (um) procurador 
com poderes especiais, 
devidamente constituído; 
c) por 02 (dois) 
procuradores, indistintamente, 
com poderes especiais, em 
conjunto; e 
d) por 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. 

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. 
 

Artigo 28 São atribuição 
da Diretoria Colegiada:  

Artigo 28 São atribuições 
da Diretoria Colegiada:  
 
 

Ajuste redacional. 

Artigo 28  
(a) submeter ao Conselho 
de Administração, por intermédio 
do Diretor-Presidente, ou por 
coordenador por este designado, 
propostas à sua deliberação, em 
especial sobre as matérias 
relacionadas nos incisos “c”, “d”, 
“x”, “w”, “bb” do Artigo 22 deste 
Estatuto Social;  
(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) autorizar a captação de 
empréstimos ou financiamentos 

Artigo 28  
(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, 

 
 
 
 
 
 
Incluir as atribuições deslocadas 
do Conselho de Administração 
para a Diretoria Colegiada, com 
o objetivo de descentralizar e 
tornar mais eficiente o processo 
decisório da Companhia no que 
se refere a certos temas relativos 
às subsidiárias, controladas e 
coligadas. 



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; 
(g) 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; 
(h) 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; 
(i) 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; 
(j) 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 

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 



 
 

por cento) do patrimônio líquido 
da Companhia, de acordo com o 
último balanço aprovado; 
(k) decidir sobre situações 
não compreendidas nas 
atribuições de outro órgão de 
administração e sobre casos 
extraordinários. 

(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. 
 

Novas disposições, sem 
referência no Estatuto vigente. 

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 

Instituir o Comitê de Transações 
com Partes Relacionadas. 



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 33 O funcionamento e 
impedimentos para nomeação de 
membros do Comitê de 
Auditoria, 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. 
Parágrafo Único.  Os Comitês 
desempenharão somente 
funções técnicas e/ou 
consultivas e não terão 
qualquer poder decisório 
sobre as atividades 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. 
 

Renumeração de artigo. Ajustes 
em razão da criação do Comitê 
de Partes Relacionadas. 

Artigo 34 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. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 35 O Conselho Artigo 36 O Conselho Renumeração de artigo. 



 
 

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. 

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. 

Artigo 36 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. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 37 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 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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 38 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; 

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; 

 
 
 
 
 
Renumeração de artigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 do capital social; e 
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. 
 

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; e 
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. 
 

 
 
 
Garantir que a proposta para 
constituição de reserva 
estatutária seja acompanhada de 
justificativa técnica e aprovação 
pelo Conselho de Administração 
e pelo Conselho Fiscal, conforme 
Ofício DEST 2013/343, de 
28.03.2013. 
 
 
Fixar o limite da reserva para 
margem operacional em até 80% 
do capital social da Companhia. 

Novas disposições, sem 
referência no Estatuto vigente. 

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 

Renumeração de artigo. Ajustar 
a redação a fim de prever a 
atualização dos dividendos e 
juros sobre capital próprio 
devidos aos acionistas, 
correspondentes ao 
encerramento do exercício 
social. 



 
 

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

Artigo 39 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. Os 
dividendos intermediários e 
intercalares e os juros sobre o 
capital próprio previstos neste 
Artigo poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório. 

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. Os 
dividendos intermediários e 
intercalares e os juros sobre o 
capital próprio previstos neste 
Artigo poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório. 
 

Renumeração de artigo. 

Novas disposições, sem 
referência no Estatuto vigente. 

Artigo 41  
§ 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. 

Prever em estatuto que os 
dividendos intermediários ou 
intercalares e os juros sobre 
capital próprio poderão ser 
imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório e, se declarados com 
base nos balanços semestrais, 
sofrerão a incidência dos 
mesmos encargos dispostos no 
Art. 40. 

Artigo 40 Os dividendos 
declarados e juros sobre capital 
próprio não renderão juros, 
nem serão corrigidos 
monetariamente e 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. 

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. 

Renumeração de artigo. Ajustar 
a redação ao disposto no novo 
Art. 40. 

Artigo 41 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 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.  

Renumeração de artigo. 

Artigo 42 A Alienação de 
Controle da Companhia, tanto 
por meio de uma única 
operação, como por meio de 
operações sucessivas, deverá 
ser contratada sob condição 

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 

Renumeração de artigo. 



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. 

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. 

Artigo 43 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 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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 44 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: 

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: 

Renumeração de artigo. 

Artigo 45 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. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 46 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 

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 

Renumeração de artigo. 



 
 

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 45 deste Estatuto Social, 
respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

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. 

Artigo 47 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 46 acima. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 48 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 45 deste Estatuto Social, 
respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 49 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 

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 

Renumeração de artigo. 



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. 

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. 

Artigo 50  A Companhia: Artigo 52  A Companhia: Renumeração de artigo. 

Artigo 51 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. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 52 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. 

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. 

Renumeração de artigo. 

Artigo 53 As disposições 
contidas nos Capítulos X e XIII, 
bem como as regras referentes 
ao Regulamento do Novo 
Mercado constantes no Artigo 1º, 
§s 1º e 2º; Artigo 11, Incisos (xiv) 
e (xvi); Artigo 11, § Único; Artigo 
12, § 3º, Inciso (i); Artigo 15, §s 
5º, 6º e 7º; Artigo 22, Incisos (v) 
e (x); e Artigo 34, § 5º, Inciso (i) 
deste Estatuto Social somente 
terão eficácia a partir da data em 
que a Companhia publicar seu 
Anúncio de Início da Distribuição 

Supressão de artigo. 

Perda de eficácia do artigo, 
devido à abertura de capital e 
realização de oferta pública 
inicial de ações. 



 
 

relativamente à sua oferta 
pública inicial de ações. 

Artigo 54 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, 
nesse último caso, apenas 
após a publicação do Anúncio 
de Início de Distribuição 
relativamente à oferta pública 
inicial de ações da Companhia. 

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. 

 
 
 
Ajuste redacional, devido à perda 
de eficácia da redação anterior, 
uma vez que a Companhia já 
realizou oferta pública inicial de 
ações. 

 

 
 Em 1º de novembro de 2013 
 
 
 
  
 Alexandre Correa Abreu 
 Presidente do Conselho de Administração 

 

 


