BANCO INTER S.A.
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01
NIRE: 31300010864

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
(Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08.06.2017)

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, PRAZO E FORO

ARTIGO 1º.
BANCO INTER S.A. (“Banco”), é uma instituição financeira constituída sob a forma de
sociedade por ações de capital autorizado, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(“Bacen”), sendo regida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais
aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
ARTIGO 2º.
O Banco tem por objeto social (i) a prática de operações ativas, passivas e acessórias
inerentes às respectivas carteiras autorizadas (financiamento e investimento, comercial, investimento
e crédito), inclusive câmbio, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, (ii) a prestação de
serviços de custódia de títulos e valores mobiliários; e (iii) a participação em outras sociedades, na
qualidade de cotista ou acionista.
Parágrafo Único. É vedado ao Banco adquirir imóveis não destinados ao uso próprio, salvo os imóveis
recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los, de
acordo com os termos e condições previstos na legislação e regulamentação aplicáveis.
ARTIGO 3º.

O Banco tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo Único. Por deliberação da Diretoria nos termos da Cláusula 19 e atendidos os requisitos legais
e regulamentares, o Banco poderá abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras
dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes
ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.
ARTIGO 4º.

O prazo de duração do Banco é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
ARTIGO 5º.
O capital social subscrito e integralizado do Banco é de R$ 303.403.872,48 (trezentos e
três milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos),
representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 6.030.415 (seis milhões, trinta mil
quatrocentas e quinze) ações ordinárias e 5.867.641 (cinco milhões, oitocentas e sessenta e sete mil,
seiscentas e quarenta e uma) ações preferenciais.
Parágrafo 1º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição no “Livro de Registro de Ações
Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer acionista, o Banco emitirá certificados de ações, os
quais poderão ser agrupados em títulos múltiplos, assinados por 2 (dois) Diretores Executivos.
Parágrafo 2º.

Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pelo Banco.

Parágrafo 3º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das
Assembleias Gerais.
Parágrafo 4º. As ações preferenciais asseguram aos seus titulares as seguintes preferências: (i) direito
a dividendos 10% (dez por cento) superiores aos dividendos atribuídos às ações ordinárias; e (ii)
prioridade no reembolso do capital, nos casos em que ocorra tal reembolso.
Parágrafo 5º. O Banco, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar outras espécies e classes
de ações, regulando a natureza dos direitos e vantagens que conferirem aos seus titulares.
Parágrafo 6º. O Banco, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir as próprias
ações, visando mantê-las em tesouraria para posterior revenda ou cancelamento, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
ARTIGO 6º.
A Companhia está autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a
aumentar o capital social até o limite de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), independente de
reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto às
ações preferenciais o limite máximo previsto em lei. Competirá ao Conselho de Administração
estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização.
Parágrafo 1º. Dentro do limite do capital autorizado, o Banco poderá emitir ações, bônus de
subscrição e debêntures conversíveis em ações ordinárias.
Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado, de acordo com plano aprovado pela Assembleia
Geral, o Banco poderá estabelecer as condições e outorgar opções de compra de ações em favor de

seus administradores e colaboradores ou de administradores e colaboradores de suas sociedades
controladas.

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 7º.
As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) primeiros meses após o
término do exercício social, para discussão dos assuntos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão sempre que necessário, quando os
interesses sociais assim exigirem ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação
aplicável demandarem deliberação dos acionistas.
Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede do Banco. Qualquer acionista poderá
participar das Assembleias Gerais pessoalmente, por videoconferência ou conferência telefônica e,
nestes casos, a respectiva ata será posteriormente assinada e arquivada na sede do Banco.
Parágrafo 3º. Os acionistas poderão se fazer representar nas Assembleias Gerais por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja (a) acionista ou administrador do Banco, ou (b) advogado,
devendo o instrumento de mandato ser apresentado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
corridos da data da respectiva Assembleia Geral. O acionista ou seu representante legal deverá
comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.
ARTIGO 8º.
A Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Presidente do Conselho
de Administração, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, com 8 (oito) dias de
antecedência e, em segunda convocação, se necessário, com 5 (cinco) dias de antecedência.
Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de
acionistas representando, ao menos, a maioria das ações emitidas, exceto se diversamente exigido pela
Lei das Sociedades por Ações e pelo presente Estatuto Social, e, em segunda convocação, com a
presença de qualquer número de acionistas.
ARTIGO 9º.
As deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei, serão
tomadas por maioria absoluta de votos. Votos em branco e abstenções não serão computados.

ARTIGO 10º.
Geral:

Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações, cabe à Assembleia

(i)

reformar o Estatuto Social;

(ii)

alterar o capital social e objeto social do Banco;

(iii)

eleger ou destituir membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

(iv)

fixar a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal;

(v)

avaliar, anualmente, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e a
proposta de destinação do lucro do exercício e distribuição de dividendos;

(vi)

estabelecer e alterar a política de dividendos;

(vii)

deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou outra forma de reorganização societária
do Banco ou de quaisquer de suas sociedades controladas;

(viii)

aprovar planos de opções de compra de ações do Banco e de suas controladas;

(ix)

aprovar bonificações em ações e eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;

(x)

deliberar sobre o resgate das ações pelo Banco;

(xi)

deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 11º.
A administração do Banco compete a um Conselho de Administração e uma Diretoria,
na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º. Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de
termos de posse, lavrados em livro próprio, após homologação da sua eleição pelo Bacen. Os membros
do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de
suas funções.
Parágrafo 2º. Os Conselheiros e Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo, devendo
permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. Da mesma

forma, vencido o prazo de seus mandatos, os Conselheiros e os Diretores continuarão no exercício de
seus cargos até a posse de seus substitutos, caso não tenham sido reeleitos.
Conselho de Administração
ARTIGO 12º.
O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e,
no máximo, 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato unificado de até 2 (dois)
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá um Presidente escolhido pelo Conselho de
Administração entre seus próprios membros. Na ausência do Presidente, tais atribuições serão
realizadas por Conselheiro indicado pelo Presidente.
Parágrafo 2º. Havendo vacância permanente de cargo no Conselho de Administração, um novo
Conselheiro será eleito pela Assembleia Geral. Ocorrerá a vacância permanente quando da destituição,
renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Conselheiro ou ausência injustificada
em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º. No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, nova
eleição será realizada para escolher o substituto.
Parágrafo 4º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de principal executivo do
Banco, não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 5º. Somente fará jus ao recebimento de remuneração o Presidente e o(s) membro(s)
independente(s) do Conselho de Administração.
ARTIGO 13º.
O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem,
por convocação do seu Presidente ou de qualquer um de seus membros, por escrito, devendo constar
da convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.
Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam
presentes a uma determinada reunião.
Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão na sede do Banco. Qualquer
Conselheiro poderá participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de
videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer por videoconferência ou por
conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Conselheiros
que participaram da reunião e arquivada na sede do Banco.

Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria
de seus membros.
Parágrafo 4º. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas reuniões,
competindo ao Presidente do Conselho o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. As
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta de votos.
Parágrafo 5º. Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, assinadas por todos os
presentes e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus
extratos deverão ser registrados na Junta Comercial e publicados.
ARTIGO 14º.

Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei:

(i)

fixar a orientação geral dos negócios e aprovar a estrutura organizacional do Banco;

(ii)

aprovar estratégias operacionais, planos de negócios e orçamentos semestrais, anuais
ou plurianuais;

(iii)

eleger e destituir Diretores e fixar-lhes a remuneração (inclusive participação nos
lucros);

(iv)

deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos
intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros
existentes no balanço semestral ou anual;

(v)

manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da Diretoria;

(vi)

deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e
sobre a política de recursos humanos e critérios de remuneração de empregados;

(vii)

escolher e destituir os auditores independentes;

(viii)

deliberar sobre a aquisição de ações de emissão do Banco para efeito de cancelamento
ou permanência em tesouraria;

(ix)

instituir órgãos de assessoramento, nomear e destituir seus membros, fixar sua
remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;

(x)

aprovar limites operacionais e de crédito em valores iguais ou superiores a (a) para
operações com clientes pessoas físicas, 1% (um por cento) do patrimônio líquido
vigente; e (b) para operações com clientes pessoas jurídicas, 5% (cinco por cento) do
patrimônio líquido vigente;

(xi)

deliberar sobre captações de recursos, em moeda nacional e estrangeira, no Brasil e no
exterior, em valores iguais ou superiores a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido
vigente, individualmente ou em uma série de operações relacionadas em um período
de 12 (doze) meses, exceto captações realizadas via distribuidores;

(xii)

deliberar sobre a aquisição, alienação, transação, desistência, renúncia de direitos e a
constituição de ônus reais de bens imóveis de uso, em valores iguais ou superiores a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(xiii)

deliberar sobre a celebração de contrato, acordo ou transação entre (a) o Banco ou
quaisquer de suas sociedades controladas, de um lado, e (b) qualquer acionista (ou
afiliada de acionista) do Banco ou de suas sociedades controladas, qualquer Conselheiro
ou Diretor do Banco ou de quaisquer de suas sociedades controladas, pelo outro lado;

(xiv)

deliberar sobre a celebração ou aditamento de contrato ou acordo, pelo Banco ou suas
sociedades controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações
relacionadas em um período de 12 (doze) meses, e sob o qual o Banco ou suas
sociedades controladas assumam responsabilidades ou obrigações recíprocas, de valor
superior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) por ano;

(xv)

deliberar sobre a realização de operações interbancárias e operações de cessão de
direitos creditórios cujos valores sejam superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), exceto operações transacionadas no âmbito do mercado aberto,
lastreadas por títulos públicos federais (operações compromissadas);

(xvi)

deliberar sobre a contratação de quaisquer colaboradores do Banco ou de suas
sociedades controladas cuja remuneração global anual seja igual ou superior a
R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme recomendada pelo Comitê de
Pessoas e Remuneração;

(xvii)

aprovar a aquisição ou alienação de participação no capital de qualquer sociedade
controlada, a criação e extinção de subsidiárias e controladas e deliberar sobre o
exercício, pelo Banco, dos direitos de voto nas referidas sociedades;

(xviii)

outorgar opções de compras de ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral;

(xix)

deliberar sobre emissões públicas de títulos e valores mobiliários pelo Banco ou por
suas sociedades controladas; e

(xx)

deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto
Social e pela legislação vigente.
Órgãos de Apoio ao Conselho de Administração

ARTIGO 15º.
O Conselho de Administração poderá criar comitês ou comissões técnicos ou
consultivos para assessorá-lo na administração do Banco, sem poderes deliberativos, cujo membros
serão eleitos pelo próprio Conselho de Administração.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração possuirá (i) uma Comissão de Auditoria; (ii) um Comitê de
Gestão de Riscos e Capital; (iii) 3 (três) Comitês de Crédito (Middle, Consignado e Imobiliário); (iv) um
Comitê de Pessoas e Remuneração; e (v) um Comitê de Ativos e Passivos.
Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos referidos
comitês e comissões, incluindo sua função, composição, prazo de gestão, remuneração e
funcionamento, podendo delegar tal função aos respectivos órgãos.
Parágrafo 3º. São aplicáveis aos membros dos comitês e das comissões as mesmas obrigações e
vedações impostas aos administradores do Banco pela lei, por este Estatuto Social e pela
regulamentação aplicável.
Diretoria Executiva
ARTIGO 16º.
O Banco será administrado por uma Diretoria, composta por até 7 (sete) Diretores,
residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Conselho de Administração, para mandatos de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º. Os membros da Diretoria terão, obrigatoriamente, as seguintes designações, sendo
permitida a cumulação de cargos por um mesmo Diretor: (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor Executivo
Comercial e (iii) Diretor Executivo de Operações e Administrativo. Os demais Diretores terão sua
designação atribuída quando de sua eleição.
Parágrafo 2º. Os Diretores não poderão afastar-se de suas funções por mais de 30 (trinta) dias
corridos consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo casos de licença concedida pela Diretoria.
Nos seus impedimentos temporários ou faltas, os Diretores Executivos serão substituídos entre si. Nos
casos de destituição, renúncia, morte, invalidez permanente, ausência ou interdição de Diretor, e se

houver necessidade de substituição, competirá ao Conselho de Administração eleger um novo Diretor
para completar o mandato do Diretor substituído, em até 10 (dez) dias da vacância. Caberá ao Diretor
Presidente exercer as funções do cargo vago até a respectiva eleição do substituto.
ARTIGO 17º.
A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais ou sempre que
convocada por qualquer Diretor Executivo, por escrito, com antecedência mínima de 48hs (quarenta e
oito horas) da data da reunião respectiva, devendo constar da convocação a data, horário, local da
reunião e os assuntos da ordem do dia.
Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam
presentes a uma determinada reunião.
Parágrafo 2º. As reuniões de Diretoria ocorrerão na sede do Banco. Qualquer Diretor poderá
participar das reuniões por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Se a reunião ocorrer
por videoconferência ou por conferência telefônica, a respectiva ata deverá ser posteriormente
assinada por todos os Diretores que dela participaram e arquivada na sede do Banco.
Parágrafo 3º. A reunião de Diretoria somente será instalada com a presença da maioria dos seus
membros e, necessariamente, do Diretor Presidente e de 1 (um) Diretor Executivo.
Parágrafo 4º. As deliberações nas reuniões de Diretoria serão tomadas por maioria absoluta, sendo
que cada Diretor terá direito a 1 (um) voto nas reuniões. Em caso de empate nas deliberações,
competirá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.
ARTIGO 18º.
Observadas as normas do Estatuto Social, a orientação geral dos negócios e as diretrizes
prescritas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, a Diretoria terá amplos poderes de
administração e representação dos negócios sociais e para a prática dos atos operacionais que se
relacionem com o objeto do Banco, observadas as disposições deste Estatuto quando à forma de
representação e alçadas para a prática de atos.
Parágrafo Único. Compete à Diretoria, além das atribuições legais:
(i)

cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração;

(ii)

levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral
Ordinária as demonstrações financeiras e o relatório de administração, bem como
assiná-los e publicá-los;

(iii)

elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano de negócios e orçamento
anual e fazer cumprir suas diretrizes;

(iv)

aprovar a celebração ou aditamento de contrato ou acordo, pelo Banco ou suas
sociedades controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações
relacionadas em um período de 12 (doze) meses, e sob o qual o Banco ou suas
sociedades controladas assumam responsabilidades ou obrigações recíprocas, de valor
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) por ano;

(v)

designar e destituir o Ouvidor;

(vi)

deliberar sobre a contratação de colaboradores do Banco ou de suas subsidiárias cuja
remuneração base anual seja inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais),
conforme avaliada e aprovada pelo Comitê de Pessoas e Remuneração.

ARTIGO 19º.
A representação ativa e passiva do Banco, em juízo ou fora dele, caberá aos Diretores,
sendo que o Banco somente poderá assumir obrigações e responsabilidades mediante assinatura:
(i)

do Diretor Presidente em conjunto com: 1 (um) Diretor Executivo ou 1 (um) Diretor ou
1 (um) procurador com poderes específicos para a prática do ato; ou

(ii)

de 2 (dois) Diretores Executivos, em conjunto; ou

(iii)

de 1 (um) Diretor Executivo em conjunto com: 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com
poderes específicos para a prática do ato; ou

(iv)

2 (dois) procuradores, em conjunto, exclusivamente para (a) a movimentação de contas
bancárias de titularidade do Banco, e (b) a formalização de operações nas quais o Banco
seja interveniente quitante.

Parágrafo 1º. O Banco poderá, ainda, ser representado pelo Diretor Presidente ou por 1 (um) Diretor
ou por 1 (um) procurador, agindo isoladamente exclusivamente (a) em assuntos de rotina, que não
envolvam assunção de obrigações ou renúncia de direitos, perante órgãos governamentais, autarquias,
repartições públicas ou concessionárias de serviços públicos; e (b) na formalização de cédulas de crédito
bancário, cédulas de crédito imobiliário, contratos de cessão de recebíveis e compra e venda com
financiamentos.
Parágrafo 2º. As procurações outorgadas pelo Banco serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente
em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo ou por 2 (dois) Diretores Executivos, em conjunto, e deverão

especificar os poderes outorgados e, com exceção àquelas para fins judiciais, serão válidas por, no
máximo, 1 (um) ano.
Parágrafo 3º.

Além das prerrogativas gerais atribuídas aos Diretores competirá especificamente:

(i)

Diretor Presidente: Responsável por dirigir as atividades gerais do Banco e coordenar as
atividades da Diretoria e, ainda: (a) implementar as diretrizes e o cumprimento das
deliberações tomadas nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração;
(b) supervisionar a área de crédito; (c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (d)
supervisionar e coordenar as políticas internas do Banco; e (e) desempenhar outras
atividades e competências que lhe forem indicadas pelo Conselho de Administração.

(ii)

Diretor Executivo Comercial: Responsável por coordenar e supervisionar as áreas
comerciais do Banco, incluindo as áreas de crédito imobiliário, operações de crédito
para pessoas jurídicas, conta digital, marketing, comercial de câmbio, cartões e crédito
pessoal.

(iii)

Diretor Executivo de Operações e Administrativo: Responsável por coordenar e
supervisionar as áreas administrativas e back-office, incluindo operações, cobrança,
recursos humanos, desenvolvimento, controladoria, tesouraria (inclusive mesa de
operações de câmbio), jurídico, ouvidoria, relações institucionais, relações com
investidores, risco e tecnologia da informação.

(iv)

Diretores Sem Designação Específica: Responsáveis por coordenar e supervisionar áreas
específicas.

Parágrafo 4º. As procurações outorgadas pelo Banco para fins judiciais poderão ser assinadas por
procuradores, devidamente constituídos, nos termos do parágrafo 2º acima, e deverão especificar os
poderes judiciais, sendo permitida a outorga das procurações por prazo indeterminado.
ARTIGO 20º.
É vedada a qualquer dos membros da Diretoria a prática de atos de liberalidade às
custas do Banco, sendo permitida a concessão de avais, fianças e outras garantias, em nome do Banco,
desde que pertinentes ao seu objeto social.

CAPÍTULO V
OUVIDORIA

ARTIGO 21º.
O Banco terá uma Ouvidoria com funcionamento permanente, que atuará em nome de
todas as Instituições integrantes do grupo do Banco autorizadas a funcionar pelo Bacen, composta por
1 (um) Ouvidor, designado e destituído pela Diretoria, com mandato de até 02 (dois) anos, prorrogável
por iguais períodos. Em caso de vacância do cargo de Ouvidor, a Diretoria poderá designar substituto,
que servirá pelo tempo de mandato restante.
Parágrafo 1º. A Ouvidoria terá a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e
regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre o
Banco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Para
tanto, deverá:
(i)

atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
reclamações recebidas que não tenham sido solucionadas pelo atendimento habitual;

(ii)

informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode
ultrapassar 10 (dez) dias úteis, encaminhando resposta conclusiva dentro de tal prazo;

(iii)

prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas;

(iv)

propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de
procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

(v)

encaminhar à auditoria interna, à Comissão de Auditoria, à Diretoria e ao Conselho de
Administração, semestralmente, relatório das atividades desenvolvidas no
cumprimento de suas atribuições contendo as propostas indicadas no item “iv”,
quando existentes.

Parágrafo 2º. O atendimento prestado pela Ouvidoria: (i) deve ser identificado por meio de número
de protocolo, fornecido ao demandante; (ii) deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando
realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivado a respectiva
documentação; (iii) pode abranger: (a) excepcionalmente, demandas não recepcionadas inicialmente
pelos canais de atendimento primário; e (b) demandas encaminhadas pelo Bacen, por órgãos públicos
ou por entidades públicas ou privadas; (iv) deve ter prazo de resposta de demandas não superior a 10
(dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por
igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês,
devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.
Parágrafo 3º. O Diretor Executivo de Operações e Administrativo será o responsável pela
coordenação das atividades do Ouvidor e da Ouvidoria, e não poderá acumular esta atividade com a
função de diretor de recursos de terceiros.
Parágrafo 4º.
e isenção.

A atuação da Ouvidoria será pautada pela transparência, independência, imparcialidade

Parágrafo 5º. O Ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor
responsável pela ouvidoria.
Parágrafo 6º. Poderá ser designado para o cargo de Ouvidor apenas o profissional que possua
reputação ilibada e que preencha os requisitos necessários para o desempenho de função, nos termos
da regulamentação aplicável.
Parágrafo 7º. O Ouvidor somente poderá ser destituído de seu cargo pela Diretoria e desde que seja
comprovado que ele cometeu qualquer uma das infrações abaixo:
(i)

não cumprir fielmente com todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi
designado;

(ii)

infringir o Código de Ética e Conduta do Banco;

(iii)

cumular o cargo de Ouvidor com qualquer outra função no Banco;

(iv)

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

(v)

ser condenado por atos de corrupção, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade;

(vi)

tornar-se moralmente inidôneo para o exercício do cargo para o qual foi designado;
ou

(vii)

deixar de respeitar todos os ditames legais, em especial ao disposto na Lei 12.846 de
1º de agosto de 2013 e suas regulamentações, não atuando no exercício das suas
atividades empresárias com transparência e responsabilidade.

ARTIGO 22º.
O Banco assumirá o compromisso de: (i) manter condições adequadas para o
funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência,
independência, imparcialidade e isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações
necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 23º.
O Banco terá um Conselho Fiscal que somente funcionará nos exercícios sociais em que
for instalado, a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 1/10 (um décimo) das ações com
direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. O pedido de funcionamento do
Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, ainda que a matéria não conste
do anúncio da convocação. Esta mesma Assembleia procederá a eleição dos membros do Conselho
Fiscal, de seus respectivos suplentes e a fixação da remuneração dos Conselheiros Fiscais que exercerem
suas funções na forma do parágrafo terceiro do artigo 162º da Lei das Sociedades por Ações. O
funcionamento do Conselho Fiscal, caso não reinstalado, terminará na primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a sua instalação.
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos e
03 (três) suplentes, acionistas ou não, cuja função é indelegável.
ARTIGO 24º.
As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são definidos em lei, não podendo ser
outorgados a outro órgão do Banco.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DESTINAÇÃO DOS
LUCROS E DIVIDENDOS

ARTIGO 25º.
O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados.
ARTIGO 26º.
O Conselho de Administração submeterá à Assembleia Geral Ordinária a proposta de
destinação do lucro líquido apurado no ano.
Parágrafo 1º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e as provisões legais.
Parágrafo 2º. O lucro líquido apurado em cada exercício social, após as deduções referidas no
Parágrafo 1º acima, será diminuído ou acrescido dos seguintes valores, nos termos do artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações.
(i)

5% (cinco por cento) destinados à Reserva Legal, que não poderá exceder a 20% (vinte
por cento) do capital social. No ano em que o valor retido na conta de reserva legal
adicionado ao valor retido na conta de reserva de capital represente valor superior a
30% (trinta por cento) do capital social, essa destinação não será obrigatória;

(ii)

do saldo do lucro líquido restante, e conforme proposto pelo Conselho de
Administração, uma parcela do lucro líquido poderá ser destinada à constituição de
provisão para contingências e potenciais perdas de quaisquer reservas, sujeita às leis
e regulamentações aplicáveis;

(iii)

25% (vinte e cinco por cento) destinados ao pagamento de dividendo obrigatório,
exceto no exercício em que tal distribuição for incompatível com a situação financeira
do Banco. No exercício em que o dividendo obrigatório, calculado nos termos deste
Estatuto Social ou do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, ultrapassar a parcela
realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar;

(iv)

qualquer potencial saldo remanescente será destinado conforme determinado pela
Assembleia Geral, observada a legislação aplicável, e qualquer retenção de lucros pelo
Banco deverá estar prevista em orçamento de capital previamente aprovado pelo
Conselho de Administração, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por
Ações. Na hipótese do saldo das reservas de receita exceder o valor do capital social,
a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do valor excedente para a
integralização ou aumento do capital social, ou para distribuição de dividendos.

Parágrafo 3º. O Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administração, com aprovação prévia
ou ad referendum da Assembleia Geral, distribuir lucros aos acionistas, a título de juros sobre o capital
próprio, consoante as normas estabelecidas pela Lei nº 9.430/96, conforme alterada e demais
disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, em substituição total ou parcial dos
dividendos obrigatórios ou intermediários.
Parágrafo 4º. O Banco poderá levantar balanços intermediários ou balancetes para períodos
mais curtos e poderá declarar, mediante deliberação do Conselho de Administração:
(i)

o pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio com base
nos lucros apurados no balanço intermediário;

(ii)

o pagamento de dividendos por período inferior a 6 (seis) meses, ou juros sobre
capital próprio, desde que o total de dividendos pagos a cada período de 6 (seis)
meses do exercício social não seja superior ao valor das reservas de capital previstas
no parágrafo 1º, do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações; e

(iii)

o pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio com
reservas de lucros registradas no balanço mais recente do ano ou intermediário mais
recente.

Parágrafo 5º. A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, incluindo as registradas em balanços intermediários, de acordo com a legislação aplicável.
Parágrafo 6º. Quaisquer dividendos não recebidos ou reclamados expirarão dentro do prazo de 3
(três) anos contados da data em que tais dividendos foram colocados à disposição do acionista, e serão
revertidos à Companhia.

CAPÍTULO VIII
LIQUIDAÇÃO
ARTIGO 27º.
Geral.

O Banco entrará em liquidação nos termos da lei ou por deliberação da Assembleia

Parágrafo Único. Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes
e o Conselho Fiscal que deverão funcionar naquele período.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 28º.
As partes, neste ato, se comprometem a envidar seus melhores esforços para
solucionar qualquer Conflito decorrente deste Estatuto Social, por meio de negociações baseadas na
boa-fé. Se, após 30 (trinta) dias do recebimento por qualquer parte de uma notificação enviada por
qualquer outra parte para tal efeito, as partes não acordarem mutuamente uma solução, o Conflito
deverá ser resolvido, conforme lei aplicável.
ARTIGO 29º.
Os casos omissos neste Estatuto serão disciplinados pela Lei das Sociedades por Ações
e pela legislação aplicável às instituições financeiras, sendo decididos ou solucionados pelo Conselho de
Administração à luz desses diplomas legais.

___________

