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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.04.2018
SESSÃO ORDINÁRIA:
1. Foi aprovado o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores, relativos ao exercício social encerrado
em 31.12.2017, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de
05.02.2018.
2. Foi aprovada a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 05.02.2018,
relativa à destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31.12.2017, no montante de
R$262.826.432,46 (duzentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), para que parte dele, ou seja,
R$92.413.832,97 (noventa e dois milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e trinta e dois
reais e noventa e sete centavos), seja absorvido pelo saldo das reservas, abaixo, conforme
determina o parágrafo único do artigo 189 da Lei nº 6.404/76:
- Reserva Legal
- Reservas Estatutárias
Total

R$ 22.419.357,74
R$ 69.994.475,23
R$ 92.413.832,97

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
1.

Foi aprovada a alteração do Estatuto Social, a fim de incluir o componente organizacional
denominado Comitê de Gestão de Riscos e Capital, de que trata a Resolução-CMN nº
4.557, de 23 de fevereiro de 2017, inserindo o Capítulo VIII - COMITÊ DE GESTÃO DE
RISCOS E CAPITAL, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião
realizada em 12.03.2018, com a seguinte redação:
CAPÍTULO VIII
COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CAPITAL
Artigo 36 - O Comitê de Gestão de Riscos e Capital será composto de, no mínimo, 03
(três) até, no máximo, 08 (oito) membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, que atuará em nome de todas as instituições integrantes do conglomerado
financeiro, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Instituições do
Conglomerado”), devendo um deles ser designado Presidente.
§ 1º. O prazo de mandato dos membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital é
indeterminado.
§ 2º. O Comitê de Gestão de Riscos e Capital deverá se reportar diretamente ao
Conselho de Administração.
§ 3º. No caso de vacância de qualquer cargo de membro do Comitê, o Conselho de
Administração nomeará substituto.

§ 4º. A função de membro do Comitê é não remunerada e indelegável, exceto no caso de
ausência ou impedimento do Presidente, cuja função será exercida por outro membro
escolhido pelos demais
§ 5º. O Comitê de Gestão de Riscos e Capital se reunirá, no mínimo, 3 (três) vezes ao
ano, sendo validamente instalada com a presença da maioria dos seus membros, com a
presença obrigatória de, no mínima, um membro que seja do Conselho de Administração.
Serão considerados presentes os membros que participarem por meio de tele ou
videoconferência.
§ 6º. As convocações ocorrerão mediante avisos com pelo menos 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, por carta protocolada, fax, telefone ou correio eletrônico.
§ 7º. O Comitê de Gestão de Riscos e Capital poderá convidar para participar de suas
reuniões membros da Administração e colaboradores internos e externos que detenham
informações relevantes ou cujos assuntos constem da pauta de discussão e sejam
pertinentes à sua área de atuação.
§ 8º. As decisões serão tomadas por consenso ou, na impossibilidade, pela maioria
simples de votos, cabendo um voto a cada membro do Comitê de Gestão de Riscos e
Capital e o Voto de Qualidade ao Presidente, em caso de empate.
§ 9º. As reuniões que forem deliberar sobre a revisão/alteração do regimento deverão ter,
obrigatoriamente, a participação do Presidente do Comitê de Gestão de Riscos e Capital.
Artigo 37. Além daquelas previstas na regulamentação em vigor e em seu regimento
interno, serão também atribuições do Comitê de Gestão de Riscos e Capital:
I- Propor, com periodicidade mínima anual,
Administração sobre aprovação e revisão:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
II-

recomendações

ao

Conselho

de

de políticas, estratégias e limites de gerenciamento de riscos;
de políticas e estratégias de gerenciamento de capital;
do programa de testes de estresse;
de políticas para a gestão de continuidade de negócios;
do plano de contingência de liquidez;
do plano de capital e do plano de contingência de capital.

Avaliar os níveis de apetite por riscos da Sociedade fixados na Declaração de Apetite
por Riscos (RAS) e as estratégias para seu gerenciamento, considerando os riscos
individualmente e de forma integrada (mercado, crédito, operacional, liquidez e
socioambiental);

III- Supervisionar a atuação e o desempenho do Diretor de Gerenciamento de Riscos
(CRO);
IV- Supervisionar a observância pela Diretoria, dos termos da RAS;
V-

Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de riscos às políticas
estabelecidas;

VI- Manter registros de suas deliberações e decisões;
VII- Compreender, de forma abrangente e integrada, os riscos que podem impactar o
capital e a liquidez da instituição;
VIII- Entender as limitações das informações constantes dos relatórios gerenciais e dos
reportes relativos ao gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de capital;

IX- Garantir que o conteúdo da RAS seja observado pelo Banco;
X-

Entender as limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos
modelos, mesmo quando desenvolvidos por terceiros, e às metodologias utilizadas na
estrutura de gerenciamento de riscos;

XI- Assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos diversos níveis
do Banco; e
XII- Promover o aperfeiçoamento contínuo da cultura de riscos do Banco.
2. Foi aprovada, Conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada
em 12.03.2018, a alteração do Estatuto Social, para incluir como competência do
Conselho de Administração, as seguintes atribuições:

•
•
2.1.

nomear e destituir os membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
aprovar as regras operacionais que o Comitê de Gestão de Riscos e Capital vier a
estabelecer para o seu próprio funcionamento.

Consequentemente o Artigo 19 do Estatuto Social passa a vigorar com a
seguinte redação:

Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe
sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:
I.

fixar a orientação geral dos negócios do Banco;

II.

eleger e destituir os Diretores, bem como determinar as suas atribuições;

III.

estabelecer a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos
dos Diretores, dentro do limite global da remuneração da administração
aprovado pela Assembleia Geral;

IV.

fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e
papéis do Banco; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
vias de celebração e de quaisquer outros atos;

V.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los
para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer
matéria;

VI.

apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do Banco e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;

VII.

aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital e o plano de
negócios, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser
submetido à Assembleia Geral para fins de retenção de lucros;

VIII.

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar
conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;

IX.

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro
líquido do exercício, bem como examinar e deliberar sobre os balanços
semestrais, ou sobre balanços levantados em períodos menores, e o
pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes

desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos
intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas
de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral;
X.

apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

XI.

apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e
incorporação do Banco e de incorporação, pelo Banco, de outras
sociedades, bem como autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de
subsidiárias, no País ou no Exterior;

XII.

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à
Assembleia Geral; aprovar o voto do Banco em qualquer deliberação
societária relativa às controladas ou coligadas do Banco;

XIII.

autorizar a emissão de ações do Banco, nos limites autorizados no artigo 6º
deste Estatuto Social, fixando o preço, o prazo de integralização e as
condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de
preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas emissões de ações
e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa
ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de Controle,
nos termos estabelecidos em lei;

XIV.

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no § 2º do
artigo 6º deste Estatuto Social;

XV.

outorgar, após aprovação pela Assembleia Geral, opção de compra de
ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem
serviços ao Banco ou a sociedades controladas pelo Banco, sem direito de
preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados em
Assembleia Geral;

XVI.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão do Banco para efeito
de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação,
observados os dispositivos legais pertinentes;

XVII.

Autorizar a emissão ou contratação de quaisquer instrumentos de crédito
para a captação de recursos que não ocorram no curso regular dos
negócios ou que afetem a estrutura de capital do Banco;

XVIII.

estabelecer o valor da participação nos lucros dos diretores e empregados
do Banco e de sociedades controladas pelo Banco, podendo decidir por não
atribuir-lhes participação;

XIX.

decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
acionistas, nos termos da legislação aplicável;

XX.

autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações
societárias, bem como autorizar associações societárias ou alianças
estratégicas com terceiros;

XXI.

estabelecer o valor de alçada para aquisição ou alienação de bens dos
ativos permanente e circulante do Banco;

XXII.

autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e
garantias a obrigações próprias, esclarecendo-se que não está incluída
neste inciso XXII a outorga de garantias em favor de terceiros que esteja
relacionada com a condução de negócios bancários habituais, que compete
aos Diretores;

XXIII.

conceder, em casos especiais, autorização específica para que
determinados documentos possam ser assinados por apenas um Diretor, do
que se lavrará ata no livro próprio;

XXIV.

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração
de ações;

XXV.

aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e
negociação com valores mobiliários do Banco;

XXVI.

definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica
de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações do
Banco, em caso de OPA para cancelamento de registro de companhia
aberta ou saída do Nível 2 de Governança Corporativa, na forma definida no
artigo 52 deste Estatuto Social;

XXVII.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem
como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre
que achar conveniente;

XXVIII.

instituir Comitês e estabelecer os respectivos regimentos e competências;

XXIX.

dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente,
sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais
para seu funcionamento;

XXX.

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta
pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão do
Banco, 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 do Banco; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação ao Banco; (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

XXXI.

nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria;

XXXII.

aprovar as regras operacionais que o Comitê de Auditoria vier a estabelecer
para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê
de Auditoria;

XXXIII.

fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria;

XXXIV.

nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração;

XXXV.

aprovar as regras operacionais que o Comitê de Remuneração vier a
estabelecer para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das
atividades do Comitê de Remuneração;

XXXVI.

fixar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração;

XXXVII. nomear e destituir os membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; e
XXXVIII. aprovar as regras operacionais que o

Comitê de Gestão de Riscos e

Capital vier a estabelecer para o seu próprio funcionamento.
3.

Foi aprovada a alteração do artigo 26 do Estatuto Social, para prever que o Banco poderá
ser representado, isoladamente, por 1 (um) procurador especialmente nomeado, conforme
proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 12.03.2018.
Consequentemente o referido artigo passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 26. O Banco somente se obriga mediante (i) as assinaturas, em conjunto, de, no
mínimo, 2 (dois) Diretores, devendo um deles obrigatoriamente estar no exercício do cargo
de Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente; (ii) as assinaturas, em conjunto, do
Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente e um procurador nomeado de acordo com o
§1° abaixo; (iii) as assinaturas, em conjunto, de um Diretor, sem designação específica, e
um procurador especialmente nomeado para tanto de acordo com o §1° abaixo; e (iv) a
assinatura de 1 (um) procurador, isoladamente, ou 2 (dois) procuradores, em conjunto,
especialmente nomeados para tanto de acordo com o §1° abaixo.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto, devendo um
deles obrigatoriamente estar no exercício do cargo de Diretor Presidente ou Diretor VicePresidente, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos
casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo
indeterminado, por meio de instrumento público ou particular.
§2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, o Banco em juízo.
§ 3º. É vedado aos Diretores obrigar o Banco em negócios estranhos ao objeto social ao
interesse do Banco; obrigar o Banco em financiamentos, fianças, avais ou garantias de
favor ou não relacionadas com os negócios do Banco; bem como receber de terceiros
qualquer vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício do cargo.

