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Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: 30 de março de 2021, às 17h, na sede l da Azul 
Companhia de Seguros Gerais (“Companhia”), localizada na Avenida Rio 
Branco, nº 80, 13º, 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040 
070. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, nos 
termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei nº 6.404/76”), em decorrência da presença de acionistas representando 
totalidade do capital social da Companhia. Presentes o Diretor Vice-
Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos da Companhia, Sr. 
Celso Damadi e o representante da empresa de auditoria independente 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sr. Carlos Eduardo Sá 
da Matta. 3. Composição da Mesa: Presidente: Renata Paula Ribeiro 
Narducci; Secretária: Aline Salem da Silveira Bueno. 4. Publicações: 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro”, “Monitor Mercantil” e “O Estado de S. Paulo” em 26 de 
fevereiro de 2021. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a 
distribuição de dividendos; (iii) Ratificar as deliberações da Diretoria 
referentes às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos 
intermediários, ad referendum da Assembleia Geral de 2020, imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; e (iv) Fixar a remuneração global mensal da Diretoria. 
6. Deliberações: após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, as 
acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: 6.1 Aprovar, integralmente e sem reservas, as contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Relatório da Administração e das Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2 
Aprovara destinação do lucro líquido do exercício, conforme a proposta da 
administração, no valor de R$ 323.468.452,00 (trezentos e vinte e três 
milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais), que, acrescido do valor de R$ 20.273,63 (vinte mil, duzentos e 
setenta e três reais e sessenta e três centavos) relativo à reserva de 
reavaliação, perfaz o valor total de R$ 323.488.725,63 (trezentos e vinte e 
três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco 
reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma: i. R$ 16.173.422,60 
(dezesseis milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e vinte dois 
reais e sessenta centavos) para a conta de Reserva Legal; ii. R$ 
30.876.571,70 (trinta milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e 
setenta e um reais e setenta centavos), brutos, já distribuídos aos acionistas 
como juros sobre o capital próprio a serem imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório relativo ao exercício de 2020, nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, conforme deliberado pela Diretoria da Companhia durante o 
exercício social de 2020, ad referendum da Assembleia Geral, conforme 
especificado no item 6.3, abaixo; iii. R$ 110.830.727,23 (cento e dez 
milhões, oitocentos e tinta mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e três 
centavos) já distribuídos aos acionistas como dividendos intermediários a 
serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 
2020, nos termos do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado 
pela Diretoria da Companhia durante o exercício de 2020, ad referendum da 
Assembleia Geral, conforme especificado no item 6.4, abaixo; iv. R$ 
165.608.004,10 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e oito mil, quatro 
reais e dez centavos), para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. 6.3 
Ratificar as deliberações da Diretoria que, ad referendum da Assembleia 
Geral Ordinária, declararam juros sobre o capital próprio a serem imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2020, de acordo 
com a faculdade prevista no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, sendo que: (i) em 
reunião realizada em 29 de julho de 2020, foram declarados juros sobre o 
capital próprio, no valor de R$ 17.113.571,70 (dezessete milhões, cento e 
treze mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos) bruto, 
correspondendo a R$ 12.068,80 (doze mil e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos) por ação, creditados contabilmente e pagos aos acionistas em 
valores líquidos na referida data. (ii) em reunião realizada em 27 de outubro 
de 2020, foram declarados juros sobre o capital próprio no valor de  
R$ 13.763.000,00 (treze milhões, setecentos e sessenta e três mil reais) 
bruto, correspondendo a R$ 9.705,92 (nove mil, setecentos e sessenta e 
cinco reais e noventa e dois centavos) por ação, creditados contabilmente e 
pagos aos acionistas em valores líquidos na referida data. 6.4 Ratificar as 
deliberações da Diretoria tomadas em reuniões, que, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária, declararam dividendos intermediários à conta 
do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a serem 
imputados aos dividendos obrigatórios desse exercício, sendo que: (i) em 
reunião realizada em 30 de setembro de 2020, foram declarados dividendos 
intermediários no valor de R$ 19.830.727,23 (dezenove milhões, oitocentos 
e trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), creditados 
contabilmente e pagos aos acionistas na referida data; (ii) em reunião 
realizada em 30 de novembro de 2020, foram declarados dividendos 
intermediários no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), 
foram creditados contabilmente e pagos aos acionistas na referida data; e 
(iii) em reunião realizada em 31 de dezembro de 2020, foram declarados 
dividendos intermediários no valor de R$ 70.000.000,00 (sessenta milhões 
de reais), creditados contabilmente e pagos aos acionistas na referida data. 
6.5 Fixar a remuneração da Diretoria no valor global mensal de até  
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo que os 
montantes individuais serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. 
7. Documentos Arquivados na Companhia: Demonstrações Financeiras, 
publicações nos jornais e procurações. 8. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Rio 
de Janeiro, 30 de março de 2021. (ass.): Presidente da Mesa: Sra. Renata 
Paula Ribeiro Narducci; Secretária da Mesa: Sra. Aline Salem da Silveira 
Bueno; Acionistas: Porto Seguro S.A.: por seu Diretor Vice-Presidente - 
Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi e por sua 
bastante procuradora, Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; e Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais: por sua bastante procuradora Sra. Aline 
Salem da Silveira Bueno; Presentes o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, 
Controladoria e Investimentos da Companhia o Sr. Celso Damadi e o 
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Sr. 
Carlos Eduardo Sá da Matta. A presente é cópia fiel da lavrada em livro 
próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento em 12/01/2022 sob o 
número 00004716809. Protocolo: 00-2021/598212-6 - Data do protocolo: 
11/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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