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CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO 
 
Artigo 1º O BANCO AGIPLAN S.A. (a “Companhia”) é uma instituição financeira 
constituída sob a forma de sociedade por ações regida pelo presente estatuto social e pelas 
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 
 
Artigo 2º A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, na Rua Mariante, nº 25, 9º andar, Bairro Rio Branco, CEP 90430-181, 
podendo, por deliberação de seus acionistas com quórum maior do que 50% (cinquenta por 
cento), abrir, manter e fechar filiais, agências, postos, unidades administrativas e escritórios 
de representação no País, respeitadas as disposições legais e regulamentares em vigor.  
 
Artigo 3º A Companhia tem como objeto a prática de operações ativas, passivas e 
acessórias referentes à carteira operacional de Banco Comercial, podendo:  
 

(i) proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar, no 
curto e no médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas 
prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral; 

 
(ii) realizar captação de depósitos à vista e a prazo; 
 
(iii) administrar carteira de valores mobiliários; 
 
(iv) descontar títulos; 
 
(v) realizar operações especiais de crédito rural, de câmbio e de comércio 

exterior; 
 
(vi) obter recursos com as instituições oficiais para repasses aos clientes; 
 
(vii) realizar a emissão e administração de cartões de crédito; 
 
(viii) realizar operações de compra e venda no mercado físico de ouro, por 

conta própria ou de terceiros; e 
 
(ix) participar, nos termos da legislação aplicável, do capital social de outras 

sociedades. 
 
Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
 
CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL 
 
Artigo 5º O capital social da Companhia é R$ 180.469.320,00 (cento e oitenta milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte reais) dividido em 203.225.304 
(duzentos e três milhões, duzentas e vinte e cinco mil, trezentas e quatro) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 
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Parágrafo Primeiro: A emissão de novas ações da Companhia para integralização 
em dinheiro ou em reservas conforme Artigo 6º far-se-á por deliberação da 
assembleia geral de acionistas. 
 
Parágrafo Segundo: Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto 
nas deliberações da assembleia geral de acionistas da Companhia. 

 
Parágrafo Terceiro: As ações são indivisíveis perante a Companhia, a qual 
reconhecerá um único proprietário para cada ação. 

 
Parágrafo Quarto: A titularidade das ações será presumida pela inscrição do nome 
do acionista no livro de registro de ações da Companhia. 

 
Parágrafo Quinto: Os acionistas, na proporção das suas respectivas participações 
no capital social da Companhia, terão direito de preferência na subscrição de novas 
ações emitidas pela Companhia, observado o disposto no Artigo 25 abaixo, bem 
como o prazo de decadência de 30 (trinta) dias contado após o envio da respectiva 
notificação para o exercício do direito de preferência. 

 
Artigo 6º Em caso de aumento do capital social da Companhia em decorrência da 
utilização de reservas legais ou estatutárias, assim como dos lucros que tenham sido, a 
qualquer título, retidos por decisão da assembleia geral de acionistas, poder-se-á: (i) não 
emitir novas ações; ou (ii) emitir novas ações, as quais deverão ser distribuídas a todos os 
acionistas de forma proporcional à respectiva participação no capital social da Companhia. 
 
Artigo 7º A assembleia geral de acionistas da Companhia será o órgão responsável para 
deliberar sobre as emissões de novas ações, assim como para estabelecer as condições a 
que referidas emissões estarão sujeitas. 
 
Artigo 8º A Companhia poderá aumentar o capital social mediante subscrição de ações 
ordinárias ou preferenciais, conforme deliberação da assembleia geral de acionistas, 
respeitado o direito de preferência conforme Parágrafo Quinto do Artigo 5º acima e as 
normas promulgadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. 
 

Parágrafo Único: As condições para a realização das prestações assumidas pelos 
subscritores do aumento do capital social da Companhia serão definidas pela 
assembleia geral de acionistas e deverão constar nos respectivos boletins de 
subscrição. 
 

CAPÍTULO III. ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 
 
Artigo 9º A assembleia geral de acionistas da Companhia, com as funções e atribuições 
previstas em lei, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses 
subsequentes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do 
artigo 132 da Lei n. 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
exigirem, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis. 
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Artigo 10 A assembleia geral de acionistas será convocada pela diretoria ou, em 
sua falta, pelas pessoas indicadas nos artigos 123 e 124 da Lei n. 6.404/76, sendo seus 
trabalhos instalados e dirigidos por mesa composta por presidente e secretário escolhidos 
entre os acionistas presentes. 
 

Parágrafo Único: A assembleia geral de acionistas, ressalvado quorum especial 
exigido em lei, instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
que representem a maioria do capital com direito a voto; em segunda convocação, 
instalar-se-á com qualquer número de acionistas presentes. 

 
Artigo 11 Os acionistas poderão ser representados na assembleia geral de 
acionistas por procurador constituído há menos de 1 (um) ano que seja acionista ou 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira. 
 

Parágrafo Único: A prova da representação deverá ser depositada na sede da 
Companhia com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do momento da 
abertura dos trabalhos da assembleia. 

 
Artigo 12 As matérias que forem submetidas à deliberação da assembleia geral de 
acionistas serão consideradas aprovadas se contarem com os votos afirmativos da maioria 
dos acionistas presentes, caso maior quorum não seja exigido por lei ou por acordo de 
acionistas, observado o disposto no Artigo 26 abaixo, ou por este estatuto social. 
 
Artigo 13 A assembleia geral de acionistas poderá, a qualquer tempo, deliberar a 
implementação do conselho de administração, que deverá ser composto por no mínimo 3 
(três) e no máximo 5 (cinco) membros, todos acionistas, residentes ou não no País, eleitos 
por referida assembleia geral, com mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a 
reeleição, salvo se decidido de maneira diversa pela assembleia geral de acionistas ou em 
acordo de acionistas, observado o disposto no Artigo 26 abaixo. 
 

Parágrafo Único: Os conselheiros eleitos pela assembleia geral de acionistas 
conforme o acima disposto sujeitam-se à homologação de seus respectivos nomes 
pelo Banco Central do Brasil. 

 
Artigo 14 É necessária a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 
metade das ações da Companhia com direito a voto para deliberação sobre as seguintes 
matérias: 
 
(i) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais 

existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, 
salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;  
 

(ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de 
uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais 
favorecida;  
 

(iii) redução do dividendo obrigatório; 
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(iv) fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra;  
 

(v) mudança do objeto da Companhia;  
 

(vi) cessação do estado de liquidação da Companhia;  
 

(vii) criação de partes beneficiárias;  
 

(viii) cisão da Companhia;  
 

(ix) dissolução da Companhia. 
 
CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO 
 
Artigo 15 A Companhia será administrada por uma diretoria composta por até 06 
(seis) diretores, acionistas ou não, residentes e domiciliados no País, um designado Diretor 
Presidente e os demais designados Diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela 
assembleia geral de acionistas e investidos em seus cargos na forma da lei, com mandato de 
03 (três) anos, permitidas uma ou mais reeleições. 

 
Parágrafo Primeiro: Findo o prazo de gestão, os diretores permanecerão no 
exercício dos respectivos cargos até a posse dos seus substitutos. 

 
Parágrafo Segundo: No caso de vagar de forma definitiva o cargo de Diretor 
Presidente, ou no caso de vagar de forma definitiva quaisquer cargos de Diretor que 
reduzam a Diretoria da Companhia a menos de dois membros, deverá ser convocada 
Assembleia Geral, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do evento, 
para eleição do(s) substituto(s), que permanecerá(ão) no cargo pelo prazo restante 
do mandato do(s) substituído(s), após a devida homologação do nome do substituto 
pelo Banco Central do Brasil, quando aplicável.  

 
Parágrafo Terceiro: Cabe à assembleia geral de acionistas fixar a remuneração dos 
membros da diretoria. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para 
cada membro, ou verba global. Ressalvada deliberação em contrário da assembleia 
geral, o montante global fixado deverá ser dividido igualmente entre os diretores. 

 
Parágrafo Quarto: Os diretores serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro próprio, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contado da data da homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. 

 
Parágrafo Quinto: Os membros da diretoria ficam dispensados de prestar caução 
como garantia de sua gestão. 

 
Artigo 16 Compete à diretoria a administração dos negócios sociais da Companhia 
e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a tal finalidade, 
ressalvados os atos de competência da assembleia geral de acionistas, conforme previsto em 
lei ou neste estatuto social. 
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Parágrafo Único: Compete aos Diretores sem designação específica, administrar e 
supervisionar as atividades que lhes forem conferidas pelo diretor presidente. 

 
Artigo 17 A diretoria reunir-se-á sempre que o interesse social assim o exigir. As 
atas das reuniões da diretoria serão transcritas no livro de registro de atas de reuniões da 
diretoria. 
 

Parágrafo Primeiro: As reuniões da diretoria serão convocadas por qualquer diretor 
mediante notificação com 5 (cinco) dias de antecedência. 

 
Parágrafo Segundo: Fica dispensada de convocação a reunião à qual todos os 
diretores estiverem presentes. 

 
Parágrafo Terceiro: O quorum de instalação das reuniões da diretoria é a maioria 
dos membros em exercício, devendo as deliberações da diretoria serem tomadas pelo 
voto favorável da maioria dos diretores presentes sendo que, em caso de empate, o 
diretor presidente terá o voto de qualidade. 

 
Artigo 18 A Companhia será representada, em juízo ou fora dele: 
 

(i) por qualquer Diretor isoladamente, para prática dos atos a seguir 
relacionados:  
 
(a) representar a Companhia perante repartições públicas federais, estaduais 

e municipais, autarquias, empresas públicas e de economia mista;  
 

(b) firmar correspondência e atos de simples rotina;  
 

(c) representar a companhia em juízo; e  
 

(d) endossar títulos a instituições financeiras especificamente para fins de 
cobrança e depósito em nome da própria Companhia; 

 
(ii) pelo Diretor Presidente isoladamente, ou em conjunto com um Diretor:  

 
(a) ceder, endossar, transferir, receber, aceitar, emitir, descontar ou 

caucionar títulos de créditos em geral, bem como cheques, cambiais e 
assemelhados; 
 

(b) movimentar, por qualquer forma, contas correntes junto ao sistema 
financeiro, às entidades privadas, públicas ou de economia mista; 
 

(c) acordar, concordar, discordar, exigir, transigir, confessar, desistir, novar, 
promover e assegurar direitos; 
 

(d) efetuar aplicações no mercado financeiro autorizado por lei;  
 

(e) contratar empréstimos e financiamentos; 
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(f) adquirir ações de emissão da própria Companhia; 

 
(g) constituir procuradores em nome da Companhia; 

 
(h) adquirir, alienar, hipotecar ou de qualquer forma gravar bens imóveis, 

ações ou cotas representativas do capital social de outras empresas; 
 

(i) conceder avais, fianças e assemelhados em nome da Companhia e em 
atos e negócios de interesse da mesma. 
 

(j) realizar os demais atos de gestão porventura não especificamente 
previstos neste Artigo 18; 

 
Artigo 19 As procurações em nome da Companhia, com exceção daquelas para 
fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos. 
 
Artigo 20  São expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes 
com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, funcionário ou procurador da 
Companhia que a envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações 
estranhos ao seu objeto social, ou que tenham sido praticados em desconformidade com o 
estabelecido no presente estatuto social. 
 
Artigo 21 Cada acionista terá livre acesso a todos os livros e registros da 
Companhia, contábeis ou não, assim como às dependências da Companhia e demais 
ambientes em que a Companhia exerça suas atividades, desde que em horário comercial e 
sem afetar as atividades regulares da Companhia. 
 
CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL E OUVIDORIA 
 
Artigo 22 A Companhia terá um conselho fiscal não permanente, composto por 4 
(quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em lei, 
o qual somente funcionará nos exercícios em que for instalado por deliberação dos 
acionistas, na forma do artigo 161 e seguintes da Lei n. 6.404/76. Cada um dos membros do 
conselho fiscal receberá honorários correspondentes a um décimo da remuneração fixa que, 
em média, for atribuída a cada diretor da Companhia. 
 

Parágrafo Único: O mandato dos conselheiros fiscais vigorará até a data da 
assembleia geral ordinária subsequente àquela de sua instalação. 

 
Artigo 23 A Companhia terá um componente organizacional de Ouvidoria nos 
termos da Regulamentação vigente, cuja finalidade é de assegurar a estrita observância das 
normais legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal 
de comunicação entre a Companhia e seus clientes. 
 

Parágrafo Primeiro: O Ouvidor será eleito pela Diretoria da Companhia para um 
mandado de 3 (três) anos, podendo ser destituído por maioria de votos da Diretoria, 
que, nessa hipótese, deverá eleger um substituto, admitida a reeleição. 



BANCO AGIPLAN S.A. 
 

Estatuto Social  
 

 

 

Anexo II da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/08/2016 

 
Parágrafo Segundo: O Ouvidor terá atuação independente e segregada da área de 
auditoria interna e não poderá desempenhar outra função na Companhia. 
 
Parágrafo Terceiro: O Ouvidor deverá atuar com transparência, independência, 
imparcialidade e isenção, devendo a Companhia providenciar as condições adequadas 
para que a atuação do Ouvidor se dê na forma prevista no presente estatuto. 

 
Artigo 24 A Ouvidoria terá as seguintes atribuições: (a) prestar atendimento de 
última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem 
sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição; (b) atuar como canal 
de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive 
na mediação de conflitos; (c) informar à diretoria da instituição a respeito das atividades de 
ouvidoria; (d) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 
demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (e) prestar esclarecimentos aos 
demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 
resposta, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias; (f) encaminhar resposta conclusiva para 
a demanda no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado excepcionalmente e de forma 
justificada, um única vez, por igual período; (g) manter a diretoria da Instituição informada 
sobre os problemas e deficiências detectadas no cumprimento de suas atribuições e sobre o 
resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los; (h) 
elaborar e encaminhar à auditoria interna e à diretoria da instituição, ao final de cada 
semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela 
ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. 
 

Parágrafo Único: O Ouvidor terá acesso às informações necessárias para 
elaboração de respostas adequadas aos reclamantes, apoio administrativo e o direito 
de solicitar informações e documentos para desempenhar as demais atribuições 
previstas no presente estatuto. 

 
CAPÍTULO VI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES 
 
Artigo 25 A transferência de ações da Companhia operar-se-á mediante assinatura 
do termo de transferência no livro de registro de transferência de ações da Companhia, 
observado o disposto em acordo de acionistas que atenda aos requisitos estabelecidos no 
Artigo 26 abaixo. 
 
CAPÍTULO VII. ACORDOS DE ACIONISTAS 
 
Artigo 26 Quaisquer acordos celebrados entre os acionistas, após sua devida 
aprovação prévia por parte do Banco Central do Brasil, serão considerados válidos, 
complementares a este estatuto social e oponíveis a terceiros desde que arquivados na sede 
da Companhia e averbados nos seus livros de registro de ações, conforme previsto no artigo 
118 da Lei n. 6.404/76. 
 

Parágrafo Único: Os diretores da Companhia zelarão pela observância dos acordos 
de acionistas, sendo que o presidente da assembleia geral de acionistas deverá 
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declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou membro do conselho de 
administração em contrariedade aos termos de referidos acordos. 

 
CAPÍTULO VIII. EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS 
 
Artigo 27 O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, e os 
lucros e/ou prejuízos que a Companhia auferir em cada exercício financeiro terão o destino 
definido na assembleia geral de acionistas, observado o disposto a seguir. 
 

Parágrafo Primeiro: Ao fim de cada semestre, nos dias 30 de junho e 31 de 
dezembro de cada ano, a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras da 
Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes.  

 
Parágrafo Segundo: Por decisão dos acionistas representando 80% (oitenta por 
cento) dos votos em assembleia geral de acionistas, a Companhia poderá ter 
relatórios financeiros periódicos preparados com propósitos fiscais ou para eventual 
distribuição de dividendos, podendo haver, inclusive, pagamento de juros sobre o 
capital próprio aos acionistas. 

 
Artigo 28 Os acionistas receberão como dividendo obrigatório o percentual mínimo 
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido anual da Companhia. A assembleia 
geral de acionistas poderá deliberar a distribuição de dividendo em percentual superior. 
 

Parágrafo Primeiro: O dividendo mínimo não será obrigatório no exercício social 
em que a diretoria informar à assembleia geral de acionistas que a distribuição de 
dividendos é incompatível com a situação financeira da Companhia naquele 
momento. 

 
Parágrafo Segundo: A Companhia poderá pagar ou creditar juros a título de 
remuneração de capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio líquido, 
observados a taxa e os limites estabelecidos na legislação fiscal. O valor pago aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio será deduzido do valor do 
dividendo mínimo obrigatório. A critério da assembleia geral de acionistas, o valor dos 
juros poderá ser creditado e pago aos acionistas ou creditado aos acionistas e 
posteriormente incorporado ao capital social ao invés de ser distribuído e pago aos 
acionistas. 

 
Artigo 29 Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 
(três) anos contado da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e 
reverterão em favor da Companhia. 
 
CAPÍTULO IX. LIQUIDAÇÃO 
 
Artigo 30 A Companhia será dissolvida nos casos previstos em lei, e a sua 
liquidação se processará de acordo com o estabelecido nos termos dos artigos 208 e 
seguintes da Lei n. 6.404/76, bem como nas normas aplicáveis a instituições financeiras. 
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CAPÍTULO X. ARBITRAGEM 
 
Artigo 31 Toda e qualquer controvérsia, demanda ou disputa relacionada ao 
presente estatuto social que não for solucionada amigavelmente será definitivamente 
resolvida por meio de arbitragem, nos termos das regras da Câmara de Arbitragem do 
Mercado da Bovespa, sendo admitidas quaisquer alterações acordadas entre os acionistas, 
desde que por escrito. O tribunal arbitral deverá ter sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 
 
CAPÍTULO XI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 32 Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei n. 6.404/76. 
 

Confere com o original lavrado em livro próprio. 
 

Recife, PE, 15 de agosto de 2016. 
 
 

____________________________ 
Marciano Testa 

- Presidente - 

____________________________ 
Vitor Hruby 
- Secretário - 

 
 
 


